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FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

Editorial

Treballem pel present i el futur de la caça a Catalunya
Sembla que va ser ahir quan va començar aquesta legislatura i resulta que ja han passat quatre anys. Amb el permís del Covid-19, en les properes setmanes enllestirem
les assemblees i actes de votacions territorials per acabar
amb el procés electoral de la pròpia Federació Catalana
de Caça.
Acabem la legislatura amb el convenciment de què la
nostra acció de govern en aquests darrers quatre anys ha
estat fidel al nostre programa electoral. Hem modernitzat la Federació, hem estat la primera federació de caça
de l’Estat on els seus usuaris es poden federar completament online, hem donat l’impuls definitiu a eines com
l’APP per tal de recollir dades de captura i així poder defensar la nostra activitat.
En relació amb la imatge de la caça, hem comptat amb
l’ajuda d’un periodista professional per donar a conèixer
la nostra activitat no només entre els propis caçadors i
caçadores sinó amb el públic en general, al qual hem intentat traslladar la veritable imatge de la caça, la que els
grups animalistes no els interessa que la gent conegui.
Estem presents a les xarxes socials, Facebook, Twiter i
Instagram per tal d’arribar als més joves i parlar en el seu
llenguatge. Hem treballat per fomentar el relleu generacional del nostre col·lectiu facilitant l’accés al món de la
caça als joves.

Hem impulsat la figura de la dona caçadora que tanta falta
ens fa com a col·lectiu. Hem ajudat a les nostres societats
de caçadors, que amb absoluta responsabilitat han portat
a terme projectes de millora d’hàbitat que han permès
que a Catalunya la propera temporada encara puguem
continuar fent aprofitaments de tórtora. De la mateixa
manera hem impulsat projectes de cens d’aus aquàtiques
al Delta de l’Ebre que, un cop més gràcies a la complicitat
de les societats de caçadors, han estat un èxit absolut.
Hem vetllat per passar de relacions de confrontació a relacions de cogestió amb l’Administració Pública i tot i que
hi ha molt camí per recórrer, podem afirmar que mai la
nostra tasca ha estat tan reconeguda pel Departament
d’Agricultura.
Lluny de caure en la complaença som molt conscients de
què hi ha molts reptes als quals s’ha d’afrontar l’activitat
cinegètica i que no hem estat capaços de donar solucions
a tots. En la propera assemblea de la Federació Catalana
de Caça us plantejarem molts d’aquests reptes i agrairem
que ens acompanyeu per copsar les vostres impressions.
Com a les tres edicions anteriors, us asseguro que enguany una mica més, serà un dia de festa pel món de la
caça en el que espero poder-te saludar personalment.

Sergio Sánchez
President de la Federació Catalana de Caça
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Bona sintonia amb els màxims
responsables del DARP

Han passat unes setmanes, però, per la seva significació i importància dels temes
tractats, en aquest article de la nostra revista ens volem fer ressò d’una manera
extensa de la reunió mantinguda a la conselleria del Departamente d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya amb la seva consellera, la senyora Teresa Jordà i diferents responsables del departament.
El president de la Federació Catalana de Caça, Sergi
Sánchez, juntament amb els presidents de les cinc Representacions Territorials, Joaquin Zarzoso (Barcelona),
Josep Blanquera (Girona), Joaquim Vidal (Tarragona), Jaume Teixidó (Lleida) i Manolo Royo (Terres de l’Ebre), es
van reunir –una trobada llargament esperada- el passat
7 de novembre amb la Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà i amb el Director
General dels Agents Rurals i Director General en funcions
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Marc Costa,
a Gran Via de les Corts Catalanes, seu del Departament
d’Agricultura, amb un resultat que es poc qualificar de satisfactori i profitós
Des de la Federació Catalana de Caça es volien tractar
molts temes, alguns verdaderament urgents per al bon
funcionament del sector cinegètic. Detallem tot seguit
les principals qüestions abordades:

Implicació i lideratge de l’adminsitració en la
defensa de la caça
Necessitat de lideratge públic en la gestió de la caça a
Catalunya. Es carrega a les espatlles dels caçadors/es catalans/es tota la responsabilitat de la gestió de les espècies problemàtiques (senglar, cabirol i conill especialment)
com si fóssim treballadors públics amb totes les obligacions, però sense cap dret. Es decideixen i s’implementen
mesures des del desconeixement del sector cinegètic i
sense tenir en compte als caçadors a l’hora de prendre
decisions. No tenim cap recolzament institucional, ningú
reconeix la nostra tasca ni se’ns anima a continuar-la.
La caça no ha de ser tractada com un problema sinó
com una solució. El caçador està canviant i evolucionant
a passos de gegant, participant activament en la gestió
d’hàbitats per afavorir les espècies cinegètiques i no cinegètiques, implicant-se en censos de la mà d’institucions de reconegut prestigi, formant-se, etc.

Quan obtindrem el reconeixement i el suport
que el sector mereix?
La carn de caça és un gran producte que, en el cas concret
de Catalunya, és d’una qualitat molt superior a la d’altres
zones d’Espanya. El Decret de comercialització de carn
de caça preveu inversions per revaloritzar el producte,
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però enguany no hi ha hagut cap dotació en aquest sentit. Fruit del desinterès pel producte, a les societats de
caçadors se’ls paga entre 0,20€ i 0,40€ el quilogram de
senglar. Si tenim en compte el transport de les peces i les
hores invertides, hem de donar les gràcies a les Societats
de Caçadors per la responsabilitat que demostren majoritàriament, al no deixar animals al bosc. Exigim el lideratge
públic en la divulgació del consum de carn de caça. Tenim
un sector porcí líder a nivell europeu que viu d’esquenes
a una realitat que el pot fer trontollar i de pas pot fer
trontollar a una part important del PIB del nostre país.

La caça no ha de ser tractada com un
problema sinó com una solució. El
caçador està canviant i evolucionant
a passos de gegant, participant activament en la gestió d’hàbitats per
afavorir les espècies cinegètiques i no
cinegètiques, implicant-se en censos
de la mà d’institucions de reconegut
prestigi, formant-se, etc.
Greus deficiències en l’aplicació del Decret de
Comercialització de carn de caça
L’aplicació del Decret de Comercialització de carn de
caça està sent un desastre. Hem mantingut més de cinc
reunions en l’últim any i mig on hem explicat els problemes que tenia el Decret, tant amb el Departament de
Salut animal com amb la Direcció General d’Ecosistemes
Forestals. Lamentem constatar que no hi ha comunicació entre Departaments de la Generalitat i van rebotant a
l’administrat d’un lloc a l’altre. El resultat és que el Decret,
tal i com estava plantejat, i tal i com vam predir no ha
estat possible aplicar-lo. Entre els seus problemes, no hi
ha prou gent formada i té greus errors en els annexes que
carreguen la responsabilitat al caçador. Per tot això, hem
generat i proposem un model de full d’entrega d’animals.
La formació enfocada a les persones que poden comercialitzar la carn de caça que s’imparteix als Centres de
Capacitació Agrària es basa, fonamentalment, en la detecció de malalties internes dels animals caçats. El propi
Decret imposa l’entrega dels animals caçats sencers, per
la qual cosa en el 95% dels casos no ens servirà de res.
Per més incoherència, aquesta formació penalitza amb
una taxa pública a aquelles persones que se suposa que
ens han de donar un servei, a l’hora de retirar animals
del medi amb seguretat i per seguretat. A més a més, els

cursos s’han hagut de convocar de manera precipitada,
donat que com vam anunciar, no hi ha prou gent formada
a Catalunya per complir el Decret.
La Federació Catalana de Caça, a través de les Representacions Territorials, ha subvencionat en molts casos els
cursos de seguretat a les persones que hi han participat
en un acte de responsabilitat. Gràcies al conveni que tenim amb el Sefas, al 2018 van passar per formació de seguretat en batudes i de salut animal més de 2.500 persones a tot Catalunya. Demanem que es refaci la formació
adequant-la al que permet el Decret i que aquesta sigui
impartida per la Federació Catalana de Caça a través de
les Representacions Territorials donat que tenim tècnics,
servei jurídic i personal especialitzat en seguretat sanitària al nostre abast.

Batudes per reducció de danys a l’agricultura
Moltes colles de caça major estan caçant més del 50%
del temps per reducció de danys a l’agricultura o prevenció d’accidents de trànsit. Quines mesures té previst
el Departament per donar suport a aquesta tasca social? Sol·licitem per aquestes colles exempció de les taxes
de vedat així com la gratuïtat de les llicències de caça
pels membres de les colles que actuen per prevenció de
danys.

La formació és la clau. A través dels
cursos es poden detectar   malalties
dels animals caçats. Al 2018, i gràcies
al conveni de la Federació amb el Sefas, van pasar 2.500 persones per algun dels cursos de seguretat en batudes i de salut animal
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Regulació de la figura del Cap de Colla

Legislació clara al respecte de nuclis zoològics

Cal regular la figura del Cap de Colla ja que en l’actualitat
només té obligacions i responsabilitats. Entenem que és
una figura d’interès públic i cal reconèixer-la, donar-li una
formació a l’alçada de les seves responsabilitats i preveure bonificacions de taxes.

Necessitem una normativa clara al respecte dels nuclis
zoològics i que equipari els gossos de caça a animals de
granja o de treball, com passa en comunitats autònomes
veïnes. Si no tenim una normativa adaptada a les necessitats del sector per legalitzar les gosseres, posem en risc la
capacitat per actuar sobre les poblacions de caça major.

Implantació de més contenidors per abocar
despulles del senglar
Els contenidors per abocar despulles del senglar que hi ha
són absolutament insuficients per les necessitats de les
colles de senglar. En els mesos d’estiu, quan les empreses de comercialització de carn de caça estan tancades i
se’ns continua demanant que cacem per danys, no tenim
manera d’eliminar els senglars caçats. Estem jugant amb
un risc sanitari molt greu que hem d’explicitar i abordar.

Defensa i mesures coercitives contra les interrupcions de les batudes
En els últims anys, i probablement sigui un problema
creixent, estem patint interrupcions de batudes de caça,
agressions i robatoris de gossos xipats i perfectament
identificats, tant amb collars amb telèfons com amb
equips GPS. Ni el cos d’Agents Rurals ni el de Mossos
d’Esquadra tenen clar com actuar i tot i que els hem demanat el suport a un text proposat sobre com han d’actuar els caçadors en aquests casos, no hem obtingut resposta.
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Terminis mitja veda
S’ha demanat que el període de mitja veda comenci el 15
d’agost pel tudó. I així mateix s’ha posat de relleu la tasca
duta a terme per les Societats de Caçadors que han participat en el Projecte de Millora d’Hàbitats, i les Societats
de Caçadors de les Terres de l’Ebre amb els censos d’aus
aquàtiques.

Problemàtica amb el porc vietnamita
S’ha traslladat la problemàtica de l’explosió demogràfica
del porc vietnamita i la necessitat que el Departament
d’Agricultura insti a les administracions local al tractament d’aquest animal com a espècie invasora.

Política sobre les RNC
Finalment, també s’ha volgut saber quina és la política
que el Departament vol portar a terme a les Reserves Nacionals de Caça i formar part d’aquest debat.

Si bé hi havia molta feina i molts temes a abordar, ens
complau poder dir que s’ha pogut parlar de tots els punts
i que hi ha el compromís de treballar totes aquestes propostes abans d’aquest mes de desembre, per tal que, de
cara a principis de l’any vinent es puguin començar a implementar, com a mínim, algunes d’elles.

Agraïm a la Consellera d’Agricultura
i al Director General dels Agents Rurals, la seva atenció i el compromís
mostrat per implementar les mesures
que reclama el sector cinegètic català
Agraïm a la Consellera d’Agricultura i al Director General
dels Agents Rurals, la seva atenció i el compromís mostrat
per implementar les mesures que reclama el sector cinegètic català. Ens hem emplaçat al gener per comprovar
l’evolució de les feines acordades.
Des de la Federació Catalana de Caça es volien tractar
molts temes, alguns verdaderament urgents per al bon
funcionament del sector cinegètic.

Tots els presidents de les Territorials van participar en la trobada.
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L’FCC promociona la cuina amb carn
de caça a la Fira de Tàrrega

La Fira dels Artistes i les Tradicions de Tàrrega va acollir la celebració d’una fantàstica demostració de cuina amb carn de caça, a càrrec del cuiner Sergi de Meià,
organitzada per la FCC amb la col·laboració de l’Ajuntament de Tàrrega i Asiccaza.
per fomentar un consum responsable,
apostar pels petits productors, el comerç de proximitat i, és clar, donar un
major protagonisme a aquesta carn
tan sana, saludable i natural. Sergi
de Meià també va instar a les administracions a promoure accions pedagògiques a nivell escolar adreçades a
promocionar el consum de la carn de
caça.

En el decurs d’aquesta demostració es van
posar en valor els beneficis derivats del consum d’aquesta carn de
proximitat, al permetre valoritzar l’acció de
caça, fomentant també
l’economia circular

Prop de 100 persones van omplir l’auditori preparat per gaudir d’aquesta
fantàstica iniciativa, duta a terme el
6 de desembre a la capital de l’Urgell, que va servir per ensenyar a cuinar
dos receptes amb conill i cérvol i, el
que és més important, per a realitzar
una important labor divulgativa sobre
els valors gastronòmics i per la salut
d’aquesta carn. En el decurs d’aquesta demostració es van posar en valor els beneficis derivats del consum
d’aquesta carn de proximitat, al permetre valoritzar l’acció de caça, fomentant també l’economia circular.

El cuiner Sergi de Meià, propietari del
restaurant homònim, situat al carrer
Aribau, 106 de Barcelona, va esdevenir el mestre de cerimònies d’aquest
showcooking, que va comptar amb la
presència, entre altres, d’Alba Pijuan,
alcaldessa de Tàrrega; Marc Costa director general dels Agents Rurals de
Catalunya i Sergio Sánchez, president
de la FCC o Jaume Teixidó, president
de la Territorial de Lleida.
Sergi de Meià va anar molt més enllà
de la tasca teòrica i va transmetre valors fonamentals tant a la cuina com

En aquesta mateixa línia es va expressar Sergio Sánchez, destacant alhora
l’aportació del nostre col·lectiu per la
correcta gestió del medi natural, la
millora d’habitats, la vigilància passiva
de la fauna salvatge i el control poblacional d’espècies cinegètiques. Sergio
Sánchez, també va animar a l’administració a crear la marca “Carn de Caça
de Catalunya”, destacant que l’orografia del nostre territori, confereix a la
nostra carn de caça tot un seguit de
qualitats organolèptiques particulars i
diferencials respecte a altres zones de
l’Estat.
En aquest Showcooking de Camp i de
Muntanya es van cuinar i degustar dos
receptes, un conill amb xocolata amb
arròs de bolets i una altra de filet de
cérvol amb moniato, terra de trompetes de la mort en dues textures i salsa
de cardamom.
Resum fotogràfic jornada

8 LA GENETA

Donum Deus, abanderat de la cuina
amb carn de cabra hispànica

El restaurant Brich de Falset, va acollir el dimarts 12 de novembre la presentació
de la primera edició de les Jornades Gastronòmiques de la Carn de Cabra Hispànica Salvatge al Priorat. Una iniciativa impulsada per Donum Deus.
les múltiples avantatges que presenta
aquesta carn, no tractada pre mortem,
amb una alimentació natural, exempta
de vacunes i antibiòtics, amb molt poc
greix, zero colesterol dolent, rica en
omegues, etc.

La cabra hispànica salvatge va esdevenir l’ingredient omnipresent a
tots els plats preparats
per l’ocasió, juntament
degustació de vins de la
Do Priorat, Montsant i
Terra Alta.
José Luis Todó, primer per la dreta, propietari de Donum Deus, amfitrió de la trobada.

Aquesta trobada ens va brindar l’oportunitat de gaudir i participar d’un fantàstic menú de degustació on la carn
de cabra hispànica salvatge va esdevenir l’ingredient omnipresent a tots els
plats preparats per l’ocasió; així com
la selecció de vins de diferents cellers
adscrits a les DO Priorat, Montsant i
Terra Alta.
José Luis Todó, propietari de l’empresa Donum Deus - una microempresa
ubicada a Bot (Terra Alta) dedicada a
la caça de la cabra salvatge als Ports
de Tortosa - Beseit des de 1990, que
des de fa un parell de temporades
van apostar també per l’aprofitament
comercial de la carn dels animals prèviament abatuts pels seus clients-, va
exercir d’amfitrió en aquesta trobada
que va comptar amb la presència de
prop de mig centenar d’invitats.
En la seva presentació de les jornades
José Luis Todó, empresari en diferents

àmbits, però amant de la caça per sobre de tot, va destacar la necessitat de
valoritzar la peça abatuda a les jornades de caça amb el seu gaudi a la taula,
ja sigui en un àmbit domèstic o bé en
la restauració. Així mateix, va destacar
la significació i importància del que el
binomi caça-aprofitament culinari té
per generar sinergies a l’hora de potenciar l’economia circular i el foment
de l’activitat soci econòmica de les poblacions rurals.
L’activitat cinegètica, així com el seu
aprofitament gastronòmic posterior
són un elements claus, entre altres
aspectes com el control poblacional
de les espècies cinegètiques, per la
dinamització soci econòmica dels nostres pobles. Per altra banda, va destacar i posar en valor les grans qualitats
organolèptiques de la carn de caça
i la seva potencialitat a la cuina com
a ingredient protagonista de moltes
creacions culinàries; destacant alhora

Restaurants participants a les
jornades
Restaurant Les Figueres de Gratallops
Restaurant Brich de Falset
Restaurant El Cairat de Falset
Restaurant Parador Nacional Castillo
de la Zuda (Tortosa)

Cellers participants DOQ
Priorat i DO Montsant
Clos Figueres
Celler Venus
Celler Portal del Priorat
Celler Acústic
Bodegues Domènech
Clos Messorà
Celler Comunica

Cellers participants DO Terra
Alta
Vins del Tros

Resum fotogràfic jornada
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Una manera sana i natural de
compartir experiències, sabors,
sensacions #MenjaSa #MenjaCaça

La celebració de festivitats com el Nadal, trobades familiars, festes majors, dinars
populars, etc. esdevenen moments ideals per a compartir allò que ens ha donat
la natura fruit de la nostra activitat lúdica i reglada. Els mediterranis som gent de
compartir taula, som facilitadors de generar ocasions per compartir amb aquells
més propers, allò que recol·lectem, cacem o pesquem, etc.
L’FCC, amb les restriccions que comporta tenir uns recursos econòmics
i mediàtics molt més limitats que a
l’anterior exemple, porta uns anys
fent accions per potenciar el consum de la carn de caça i promovent
la campanya #MenjaSa #MenjaCaça.

Aprofitar aquestes dates per “tancar”
el procés de tot el que ha suposat
caçar l’animal és una tradició arrelada que no podem perdre i menys en
aquests moments amb tants enemics
i detractors de la caça. Ara més que
mai guanya més sentit i força, sempre
en base al respecte a l’animal caçat,
el “ritual” antropològic, potser no de
subsistència, però si de relleu envers
els nostres, que ens van ensenyar a
gaudir amb els altres d’allò capturat a
les nostres jornades de caça.
Sortosament, comencem a trobar diferents talls de carn de caça en algunes grans superfícies i, especialment,
a les botigues de “delicatessen” on
perfectament preparades per ser cuinades, podem trobar diferents parts
d’aquestes carns tan saludables, pures i amb propietats nutritives excel·lents, com tants experts i professionals han demostrat i acreditat al
respecte.
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Des de la Federació, pensem que cal
fer un esforç significatiu per potenciar el consum d’aquest recurs de la
natura. Mal que pesi alguns, la carn
de caça està a l’ordre del dia i és actualitat. Un bon exemple, el trobem a
la passada edició del programa MàsterChef “ on la carn de caça va tenir
un alt protagonisme i ens va ajudar
a fer arribar un dels resultats de la
nostra activitat i passió a tants milers
de televidents, que segur ara miraran
d’altre manera aquest tipus de carn.

L’FCC porta uns anys
fent accions per promocionar el consum de
la carn de caça i promovent la campanya
#MenjaSa
#MenjaCaça
Els caçadors i caçadores no podem
deixar d’aprofitar aquestes ocasions
per facilitar, donar a conèixer, potenciar, defendre i acreditar un SI a
la caça. La normalització de l’ús de la
carn de caça a la cuina ens brinda una
fantàstica oportunitat per defensar la
nostra activitat, fent possible activar
ponts que promoguin, almenys, respecte per allò que vivim amb tanta
passió i orgull. Anar a caçar.

Dinar d’exaltació de la carn de caça
organitzat per part de l’Academia
Catalana de Gastronomia i Nutrició

El restaurant La Venta de Barcelona va acollir el passat 15 de gener el II Dinar de
Caça organitzat per l’ACGN amb l’objectiu de posar en valor i reivindicar les grans
qualitats organolèptiques d’aquest producte, així com la cuina elaborada amb
carn de caça. El dinar va comptar amb una gran participació de professionals de
la cuina, gastrònoms, representants polítics i d’altres organitzacions com Sergio
Sánchez, president de l’FCC.

Les taules del restaurant La Venta a Barcelona van tenir
al tord i el cérvol com a principals protagonistes de l’àpat
organitzat per l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició, corporació que promou, divulga i protegeix la cuina
i les activitats gastronòmiques de les diferents comarques
de Catalunya.
En el decurs d’aquest dinar, el Sr. Carles Vilarubí, president
de l’Acadèmia, va enaltir la carn de caça així com la necessitat de defensar i potenciar la cuina elaborada amb aquest
tipus de carn, tant seguint els cànons de la cuina tradicional com la més moderna. Enguany es celebrava la segona
edició d’aquesta trobada que va començar amb un aperitiu
amb carxofes del Prats.
Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça
va participar en aquest àpat, que va aprofitar per promocionar i potenciar entre els assistents, tant la cuina elaborada
amb carn de caça com la pròpia activitat cinegètica, sense
la qual no seria possible gaudir d’aquesta cuina tan sana,
natural i de proximitat. En aquest sentit, va tenir l’oportunitat d’intercanviar unes paraules amb l’expresident de la
Generalitat, el Molt Honorable Artur Mas, a qui va comminar a ajudar als caçadors i caçadores catalans a defensar la
pràctica de l’activitat cinegètica al territori català.
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El SeFas, integrat a la UAB, un servei de
referència per l’activitat cinegètica
El Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFAS) és un servei de la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), concebut per transferir els resultats de recerca i el
coneixement generats a la gestió de la fauna salvatge y de les seves patologies.

Creat oficialment el 22 de novembre del 1997, ja desenvolupava la seva tasca des de gener del 1991. Des de
l’any 2005, té el reconeixement com a Grup d’Investigació Consolidat per part de la Generalitat de Catalunya.
Tenen la seva seu al campus de Bellaterra de Cerdanyola del Vallès, i el servei és liderat pel Catedràtic Dr.
Santiago Lavín Gonzalez.

Principals línies d’investigació:
Captura i maneig de fauna salvatge; concretament, els
mètodes de captura, el maneig post captura i la reducció de l’estrès de captura. Aquesta, no és només una
línia de recerca, sinó una eina de maneig molt utilitzada
com a tal en altres línies de recerca o en la gestió real.
Patologia de la fauna salvatge; centrada en el coneixement de l’estat sanitari de les poblacions salvatges i en
l’estudi de l’epidemiologia de les malalties existents mitjançant programes de vigilància i seguiment. Això inclou
el coneixement previ de les patologies dominants, així
com dels valors de referencia de paràmetres hematològics i bioquímics de la fauna.
Gestió de conflictes amb fauna salvatge urbana, on han
esdevingut referents en el control de coloms i senglar
urbà mitjançant abordatges multidisciplinaris i basats
en estudis científics.
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No podem permetre, que se’ns recrimini que no fem recerca. La conservació i la promoció de la biodiversitat
necessita als caçadors/es com a coneixedors del territori
Ofereixen els seus serveis a tota mena d’institucions
publiques i privades vinculades a la fauna salvatge: assessorament tècnic i científic sobre aspectes relacionats
amb les patologies de la fauna; diagnosi sobre l’estat
sanitari de poblacions salvatges en llibertat mitjançant
programes de vigilància i seguiment; estudi de brots de
malalties, així com captura i maneig d’animals salvatges
tant en captivitat com en llibertat. També poden elaborar protocols d’avaluació del risc sanitari per programes
de reintroducció d’espècies salvatges, disseny i redacció
de programes d’higiene i profilaxi per espais amb fauna
salvatge en captivitat, cursos de formació sobre aspectes relacionats amb la sanitat, la gestió i el benestar de
la fauna salvatge a tècnics, guardes, caçadors, etc.
El SeFaS ha esdevingut una referència en aquests camps,
com queda palès per la seva activitat investigadora, per
les seves publicacions a revistes científiques internacionals d’alt impacte, i pel reconeixement estatal i internacional de la seva tasca. Això els ha portat a disposar
de tota mena de projectes de recerca, distribuir beques

Ja hi ha alguns països que han fet un
pas endavant, destinant partides de
fons públics a les federacions o institucions de representació del col·lectiu, per dur a terme tasques de conservació i millora d’hàbitats
amb aquest objectiu i esdevindre el departament de referència per les administracions públiques vinculades a
fauna salvatge de Catalunya, Espanya i arreu d’Europa.
A més a més, contribueix a la promoció dels actual i futurs investigadors de fauna salvatge.
Per tot això, el conveni vigent entre la Federació Catalana de Caça i el SeFaS, és clau i un model de futur a
seguir. Moltes federacions no disposen ni tenen accés
a institucions d’aquest prestigi ni amb un trajecte tant
consolidat en la investigació de la fauna salvatge.

ball de camp, també com a promotors de la biodiversitat, a tota espècie de fauna salvatge del territori sigui o
no espècie cinegètica, evidenciant que som els primers
promotors de la defensa i protecció de totes les espècies. Som l’essència de l’autèntica conservació.

El paper dels caçadors/es és un dels pilar de la recerca,
en paraules del mateix SeFaS, que ens atribueix aquesta
responsabilitat com a primers i millors sentinelles de la
natura. No podem permetre, que se’ns recrimini que no
fem recerca. La conservació i la promoció de la biodiversitat necessita als caçadors com a coneixedors del
territori. Els caçadors som el primer esglaó per la recerca facilitant la vigilància sanitària passiva de la fauna
salvatge. La recerca, pròpiament dita, la fan institucions
com el SeFaS i l’administració. Nosaltres hi col·laborem
des de sobre el terreny, doncs no som científics especialitzats ni professionals d’aquests àmbits.

Ja hi ha alguns països que han fet un pas endavant,
destinant partides de fons públics a les federacions o
institucions de representació del col·lectiu, per dur a
terme tasques de conservació i millora d’hàbitats, complementàries a projectes de recerca que finançats pels
ministeris de medi ambient, agricultura i d’altres, veuen
en aquestes institucions la referència per determinar
polítiques i projectes de primera referència pel bé de la
fauna i el seu equilibri sostenible.

Aquesta precisament, és una de les línies estratègiques
de confusió per part de les institucions animalistes, generant un discurs sense sentit, al demanar que siguem
els caçadors i les institucions que els representem, els
que fem estudis de recerca que acreditin allò a caçar o
no. No oblidem que les federacions som entitats privades sense afany de lucre. El model de referència internacional és el citat, fa recerca qui l’ha de fer professionalment amb el reconeixement de les institucions que
acrediten aquests centres universitaris, de la mà de les
administracions públiques. I els caçadors ajudant al tre-

Un exemple d’aquest rol i protocol entre ambdós institucions, FCC i SeFaS, i del seu funcionament, l’acabem de
viure amb el primer cas positiu de mixomatosi en llebres
a territori català. Va ser un caçador de l’APC de La Ràpita el que va trobar aquesta llebre infectada, que va ser
cas positiu de mixomatosi confirmat posteriorment pel
SeFaS. Al nord d’Europa, continuen sent els caçadors els
protagonistes en la lluita contra la PPA com a sentinelles
a territoris on aquesta malaltia està fent estralls.
La implicació dels caçadors en aquestes tasques ha de
ser màxima, ordenada i d’alta velocitat, per facilitar la
feina al SeFaS i a l’administració anant tots a una pel bé
de la natura i la seva fauna.
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Gabi Crespo, responsable de l’àrea de
becades, dona el seu suport i anima als
caçadors a usar l’APP de la Federació
Mitjançant aquesta aplicació mòvil, de fàcil descàrrega i maneig, i el conjunt de dades
aportades pels caçadors/res de Catalunya la Federació tindrà una informació essencial sobre l’activitat cinegètica al nostre territori per poder defensar amb dades reals
i contrastades el present i el futur de la caça a Catalunya. A més, aquesta APP us proporcionarà un ampli ventall de serveis i informacions de gran utilitat a nivell particular.
El responsable de l’àrea de becades de la Federació
Catalana de Caça, Gabi Crespo, a través d’aquest video manifesta la necessitat i oportunitat de què tots
els caçadors i caçadores i, en particular, els becaders,
facilitn mitjançant l’APP de la FCC dades de les seves
jornades de caça, tant de la becada com d’altres espècies cinegètiques.
Així mateix, destaca la importància d’aportar aquestes
dades amb l’objectiu de que la Federació Catalana de
Caça pugui defensar, davant les diferents instàncies de
l’administració, tant autonòmiques com europees, amb
informació real i fefaent, la pràctica present i futura de
l’activitat cinegètica a les seves diferents modalitats.
Ver vídeo
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Consells i recomanacions d’actuació en el
cas de detectar una llebre ibèrica afectada
per la mixomatosi
Malauradament, el brot de mixomatoxi a la llebre ibèrica ha arribat a Catalunya
després de la confirmació del positiu de mixomatoix de l’exemplar trobat a Sant
Carles de la Ràpita el passat mes d’octubre i la detecció d’un altre cas el passat
mes de gener al Segrià. En aquest sentit, la col·laboració dels caçadors/es en la
vigilància pasiva de fauna salvatge és fonamental i demanem que, ara més que
mai, seguiu la vostra inestimable tasca de control al medi natural.

Î Els agents rurals, guardes forestals, ramaders, caçadors i altres persones que realitzin activitats en el camp
notifiquin qualsevol mortalitat anormal de llebres, tinguin o no signes de mixomatosi, comunicant-ho al Cos
d’Agents Rurals (telèfon 93 561 70 00). Aquests es posaran en contacte amb nosaltres (SeFas) i l’àrea d’activitats cinegètiques per al transport dels animals fins a la
Facultat de Veterinària. Nosaltres ens encarregarem de
realitzar la necròpsia, estudi de la malaltia present i, en
cas necessari, prendre les mostres per al seu enviament
al laboratori de referència a Madrid.

Î Cessament de l’activitat de cacera de la llebre a les àrees
afectades i adjacents aquesta temporada, ja que sembla
que la malaltia segueix avançant al territori. D’aquesta
manera podran sobreviure els individus més resistents
a la malaltia i el màxim nombre d’individus possible perque les poblacions posteriorment es puguin recuperar.

Î És important, sempre que sigui possible, que els animals ens arribin refrigerats i en el curs de les primeres
24 hores de la seva troballa. Això, ens permetrà obtenir
el virus per fer un estudi en profunditat i també fer un
estudi de la patogènia de la malaltia en aquesta espècie i
la seva evolució (possible adaptació del virus i de l’hoste
amb el temps).

Î L’àrea d’activitats cinegètiques ha creat un mapa amb
la distribució de les dues espècies, la ibèrica i l’europea.
Actualment desconeixem quin serà l’efecte de la infecció amb aquest nou virus a la llebre europea, per la qual
cosa haurem d’estar atents, ja que aquesta última espècie ja s’està veient afectada per la malaltia hemorràgica
vírica del conill. Veiem al mapa que la llebre ibèrica també està present per sobre de l’Ebre.

Î Intentar estudiar d’una manera sistemàtica l’afectació
de les poblacions per aquest virus mitjanant la realització de censos per a una gestió de l’espècie adient i
sostenible.

Consells i recomanacions facilitats per part del SeFas
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Significativa captura a la localitat
de l’Almoster d’una tórtora comuna
anellada al Regne Unit

La sorpresa va ser del president Joaquim Vidal a l’identificar les dades de l’anella amb inscripció del Museum de London.

L’any passat, en el període de la mitja veda, el caçador
federat Pedro Antonio Martos Fraile, va abatre una tórtora comú (Stroptopelia turtur) en el vedat de Almoster
en Tarragona.
El goig del caçador a l’anar a recuperar l’au va ser doble a
l’observar que la tórtora tenia identitat a l’anar anellada,
un fet que va comunicar als responsables de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a

Tarragona. La sorpresa va ser del president Joaquim Vidal
a l’identificar les dades de l’anella amb inscripció del Museum de London.
La recuperació és molt important donat que arriben molt
poques tórtores a Anglaterra. Aquesta anella confirma la
ruta migratòria que passa per Catalunya i va directament
al Sahel al continent Africà. Les dades es van passar a
l’ICO.

Capturada una becada anellada i amb
transmissor procedent de Suïssa
El passat mes de gener van tenir un altra significativa troballa amb motiu de la captura per part d’un caçador a
Sant Feliu de Pallerols d’una becada anellada i amb un
transmissor a la seva esquena.
El caçador es va posar en contacte amb el Club de Becaders de Catalunya, que van fer el seguiment de la procedència d’aquesta becada per descobrir que es tractava
d’un mascle adult que havia estat anellat el 23 de juliol
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del 2017 al cantó suís del Jura per part de l’Equip científic Projecte Nacional sobre la becada dels boscos durant
l’època de zel. Es veu que els científics van seguir l’animal
uns dies en un radi d’entre 20 i 25 quilòmetres i en van
perdre el senyal el 10 de juliol del 2017.
Quasi tres anys després, han recuperat l’aparell gràcies
a la col·laboració del caçadors i del Club de Becaders de
Catalunya.

Seguiment i control per part de
la FCC de la informació publicada
als mitjans de comunicació

La Federació ha manifestat a diferents mitjans el seu malestar i disconformitat pel
tractament negatiu i estigmatitzant dispensat a la caça i el col·lectiu de caçadors i
caçadores de Catalunya.
Un dels objectius de la Federació Catalana de Caça és vetllar per la veracitat i un correcte tractament per part
del mitjans de comunicació de les
notícies publicades vinculades, d’una
manera directa o indirecta, amb l’activitat cinegètica; tractant d’evitar,
especialment, l’estigmatització del
nostre col·lectiu i la difusió de notícies falses, de part, sense contrastar;
així com la utilització de termes forassenyats o erronis per referir-se als
caçadors i caçadores.

La Federació vol respecte per part dels informadors i que es contrastin
les notícies.

Als darrers mesos s’han enviat als
responsables de diversos mitjans de
comunicació com TV3, diferents cartes per mostrar la nostra disconformitat amb el contingut i tractament
d’algunes informacions emeses o per
la manca absoluta de la publicació de
notícies de caràcter positiu relacionades amb la caça. Gràcies a aquest
seguiment, hem detectat en alguns
mitjans i diferents canals de comunicació, ja que fem extensiu aquest
seguiment a la comunicació de les diferents administracions, un canvi de
tendència, un millor ús del llenguatge i una major sensibilitat a l’hora de
parlar del nostre col·lectiu.
Per part de la Federació Catalana
de Caça no deixarem d’incidir sobre
aquesta qüestió i demanar la màxima

pulcritud, objectivitat i ètica periodística per part dels diferents mitjans
de comunicació a l’hora de referir-se
al nostre col·lectiu i l’activitat cinegètica; sempre posant-nos a la seva
disposició per aclarir qualsevol dubte
que puguin tenir i esdevenir una font
d’informació acreditada sobre la matèria.

Caçadors, una espècie en
perill d’extinció
De la mateixa manera que, en
ocasions, ens queixen de la manca d’informació sobre l’activitat
cinegètica als mitjans de comunicació generalistes o bé per la publicació en exclusiva de notícies
negatives, errònies o estigmatitzats; en aquesta ocasió, volem fer
referència i agrair l’esforç realitzat
pel diari Nació Digital, amb la publicació fa unes setmanes de l’article “Caçadors una espècie en perill
d’extinció” ,clicant a sobre podreu
accedir o posant la següent adreça
a la barra del navegador
https://www.naciodigital.cat/noticia/192104/cacadors/especie/
perill/extincio
Que per la seva profusió de dates,
rigorositat, treball d’investigació
creiem que cal destacar i aplaudir
i que us animem a llegir, si encara
no heu tingut l’oportunitat de ferho
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Jordan Edo, vencedor al Català de
Caça Menor amb Gos, realitzat a
Orcau amb caça salvatge

El coto de la Societat de Caçadors Els Pirineus, d’Orcau, va esdevenir l’escenari
d’una nova edició del Campionat de Catalunya de Caça Menor amb Gos, que
va tenir en l’ebrenc Jordan Edo al seu guanyador, seguit dels lleidatans Josep
Maria i Eugeni Sanfeliu, segon i tercer respectivament.

El dissabte 16 de novembre vam tenir l’oportunitat de viure
una nova i molt especial edició del Campionat de Catalunya
de Caça Menor amb Gos, organitzat per la Federació Catalana de Caça, ja que es va realitzar amb caça salvatge, donant
resposta a una petició, llargament sol·licitada per la gran majoria de caçadors i caçadores participants en aquests campionats. Així mateix, amb la celebració d’aquest campionat
amb caça salvatge l’actual junta directiva de la FCC complia
amb l’últim compromís electoral que li restava per desenvolupar del seu programa.
L’aposta, tot i que no va ser gens fàcil de dur a terme, va resultar francament exitosa i el conjunt dels participants, que
tenien un “cupo” màxim de 3 captures de perdiu roja, van
valorar molt positivament l’esforç realitzat per part de la Federació. Sergio Sánchez, president de la Federació Catalana
de Caça, en la presentació de la prova va destacar aquest fet;
així com la necessitat de replantejar l’actual model competitiu; destacant la necessitat d’establir un número màxim de
captures en consonància amb el pla d’aprofitament cinegètic
de l’àrea on es desenvolupi la competició. El president de la
Catalana va remarcar que aquests campionats tenen que ser
un referent de caça sostenible i que cal allunyar-se de conceptes, que avui en dia no tenen cap mena de sentit, com
premiar al que més caça en menys temps.

Per altra banda, Sergio Sánchez també va posar en valor que
la Federació cada dia està invertint més recursos humans
i econòmics en la realització d’accions i iniciatives adreçades a defensar el present i el futur de l’activitat cinegètica,
a mantenir un diàleg fluïd amb l’administració i altres entitats i organitzacions vinculades amb la nostra activitat o
que comparteixen usos del medi amb nosaltres, en la millora
d’hàbitats, la realització de censos, etc. Una inversió econòmica que, en bona mida, resta recursos per la realització
amb la mateixa intensitat i assignació pressupostària a altres
accions com les competicions, amb la qual cosa caldrà esmerçar nous esforços per buscar l’encaix i poder compaginar
d’una manera correcta tots els interessos i activitats.
La prova es va desenvolupar amb total normalitat i la gran
majoria dels 22 inscrits en la competició van arribar amb alguna captura al punt de control on a més de perdius (cupo
màxim de 3 exemplars) es van veure tords, una becada i dos
magnífics exemplars de llebre de muntanya.
El nostre agraïment a la SC Els Pirineus d’Orcau , als jutges,
a Guillem Diaz, el nostre veterinari a la granja de perdius de
Torreferrussa, encarregat, de la comprovació de tots els animals presentats pels participants, així com a Mutuasport, la
Generalitat de Catalunya i Bonmascota.
Resum fotogràfic jornada
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Juanjo Martínez, de la Territorial de
Barcelona, es proclama nou campió de
Catalunya de Becada a Lloret de Mar

El diumenge 8 de desembre, l’àrea de caça de la Societat de Caçadors de Lloret
de Mar va esdevenir l’escenari d’una nova edició del Campionat de Catalunya
de Becada, classificatori per a l’estatal, que va tenir com a brillant guanyador a
Juanjo Martínez, de la Territorial de Barcelona, seguit per Pere Madruga, de la
Territorial de Lleida i Isaac Morales, també de Barcelona.

A les 07.00 del matí, participants, jutges i un gran nombre
d’acompanyants es van donar cita al restaurant El Senglar,
on es va comprovar la documentació dels diferents competidors i es van repartir els dorsals de participació i assignar
els jutges a cadascun dels competidors.
Sergi Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça,
conjuntament amb Gabi Crespo, responsable de becades
de la FCC, es van adreçar als presents per desitjar-los una
bona competició; aprofitant aquest momentper animar-los
a descarregar-se l’APP de la Federació i aportar dades sobre
les seves jornades de caça de la becada relatius a l’abundància, taxes d’aprofitament, distribucions geogràfiques, etc. En
aquest sentit, tant Sergi Sánchez com Gabi Crespo van destacar la importància de facilitar la informació recollida a les
jornades de caça a través d’aquesta APP ja que aportaran
unes dades de vital significació a l’hora de defensar davant
les institucions, especialment de l’àmbit europeu, la nostra
activitat.
A les 08.30, i amb cinc hores per davant, tots els participants van començar el seu concurs en aquesta prova. A les
11.00 hores del matí va passar pel punt de control Juanjo
Martínez, presentant dues becades, el primer participant
en finalitzar la competició i, finalment, el brillant vencedor
d’aquesta edició del Campionat de Catalunya de Becada.
Poc després, i també amb dos becades, va concloure la

seva participació Pere Madruga, de la Territorial de Lleida,
aconseguint la segona plaça. El vigent campió d’Espanya de
Becada, Isaac Morales, va obtenir la tercera posició també
amb dos becades al seu haver, mentre que el representant
de la Territorial de Girona, Xavier Carpio, que va tancar la
seva participació en aquest campionat amb una becada, va
ocupar la quarta posició.
Els participants van valorar molt positivament l’organització
del campionat i la zona de caça escollida, tot i que la sort a
l’hora de capturar algun exemplar de becada els hi va resultar esquiva.
No podem acabar aquest article sense dedicar una menció
molt especial per al gran Diego de la Torre, responsable de
competicions de la Federació Catalana de Caça, que després d’uns anys intensos al capdavant d’aquest àrea tan destacada de la FCC donarà el relleu a un altra persona.
El nostre agraïment a tots els participants i jutges pel seu
esforç i esportivitat en el decurs de la prova. A la Societat
de Caçadors de Lloret de Mar per la seva inestimable col·laboració, a Gabi Crespo i al Club de Becaders de Catalunya,
que com sempre es van bolcar en el bon desenvolupament
de la competició i, és clar, als nostres esponsor Mutuasport
i Bonmascota.
Resum fotogràfic jornada
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L’ebrenc Adrià Anguera, brillant
vencedor del Campionat d’Espanya
de podencs eivissencs

Després de la celebració el cap de setmana de l’16 i 17 de novembre del XI
Campionat d’Espanya de Caça amb Podenc Eivissenc, els gossos d’Adrià Anguera i Agustí Forcadell, de Catalunya, es van proclamar nous campions d’Espanya de la modalitat, en una prova que es va dur a terme a Eivissa (Balears),
organitzada per la Reial Federació Espanyola de Caça.

Per segon any consecutiu el triomf en aquesta prova recau en competidors catalans. Anguera agafa el relleu d’Alberto Cid, campió en 2018

Cal destacar que Anguera i Forcadell, de la Territorial
de les Terres de l’Ebre, van guanyar aquesta prova amb
només cinc podencs ‘Aigu’, ‘Polid’, ‘Trini’, ‘Estrella’ i ‘Paqui’,
ja que al sisè component de la colla, anomenat ‘Puma’, no
va ser possible llegir-li el microxip, pel que no va poder
prendre part en el Campionat. Van acompanyar a aquest
grup els jutges Jaume Juncosa Vives (dissabte) i Francesc
Oto Mora (diumenge). Amb aquesta victòria, per segon
any consecutiu l’Estatal de Podencs Eivissencs es queda
a Catalunya, ja que a l’edició de 2018, celebrada a terres
lleidatanes el triomf va recaure en l’Ebrenc Alberto Cid.
En segona posició es va classificar la colla dels representants de les Illes Balears, Toni Sagrera i Luis Ramón Serra; mentre que en tercer lloc van quedar els eivissencs
de José Vicente Estellés, de la Comunitat Valenciana.
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El dissabte 16 de novembre els podencs van trobar un
total de 37 conills, sent capturats a dent pels gossos 6
d’ells. Diumenge, van ser 39 els conills trobats i 10 els
capturats. La prova va comptar amb la participació de
9 colles pertanyents a les Federacions Autonòmiques
de Catalunya (3), Comunitat Valenciana (2); Castella-la
Manxa (1) i Illes Balears (3), sent el director de la competició Bartomeu Trobat.
El lleidatà Carles Cases va finalitzar la competició en
quarta posició mentre que Carlos Morcillo, vigent campió de Catalunya, va acabar sisè.
En el decurs de la competició, duta a terme a Eivissa, es
van trobar un total de 37 conills i es va comptar amb la
participació de 9 colles.
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La II Jornada de Caça Major per al
jovent es tanca amb un gran èxit de
participació i organització
El passat 30 de novembre va tenir lloc aquesta trobada adreçada als joves, nois i
noies federades, organitzada per la Federació de Caça de Barcelona amb la col·laboració de les Societats de Caçadors de Montserrat.

La trobada, en la que van participar vora 50 persones, entre
els joves caçadors i acompanyants, es va desenvolupar
amb total normalitat i gran satisfacció per part dels joves
caçadors i caçadores, que van agrair i destacar l’esforç de
la Territorial a l’hora d’organitzar aquest tipus d’iniciatives,
que consideren força necessàries per animar a altres joves
a incorporar-se al món de la caça.

Una vegada més, a la Representació Territorial de la FCC
a Barcelona de caça hem volgut apostar per potenciar la
figura dels joves caçadors i caçadores i facilitar la seva
participació i presència activa al món cinegètic amb
l’organització d’aquesta nova jornada de caça major
especialment adreçada al jovent, en aquesta ocasió, dels
14 fins als 25 anys. Cal destacar que tots els joves que van
participar en alguna jornada formativa durant el 2019 o
que van col·laborar en la tirada solidaria contra el càncer
infantil estaven invitats al dinar de cloenda de la jornada
celebrat al restaurant Queralt del Bruc.
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Tots els joves que van participar en
alguna jornada formativa durant el
2019 o que van col·laborar en la tirada solidaria contra el càncer infantil
estaven convidats al dinar de cloenda
de la jornada celebrat al restaurant
Queralt del Bruc.
La jornada va finalitzar amb un animat dinar de germanor
i el sorteig de diferents regals aportats pels diferents
col·laboradors de la Federació de Caça de Barcelona.
Gràcies a tots els participants i a totes les persones que
amb la seva inestimable col·laboració van fer possible
aquesta nova jornada de promoció i gaudi de la caça.

Resum fotogràfic jornada

Les dones caçadores protagonistes
d’una nova batuda del senglar

El passat 16 de novembre es va dur a terme una nova jornada de caça especialment
adreçada a les dones caçadores, i ja van set. Com a les anteriors edicions la resposta
a aquesta trobada va ser francament positiva amb una alta participació i un resultat
global força  satisfactori.
de la presència i incorporació de la dona al món cinegètic
tot un èxit.
La trobada, duta a terme en un dia, climatològicament
parlant, força ennuvolat i fred, va comptar amb la
participació de prop de 30 dones caçadores, a més dels
gossers i diferents acompanyants que van ajudar a tancar
les parades. La jornada ens va deparar accions de caça
força vistoses i una satisfactòria extracció cinegètica amb
un total de 10 senglars abatuts.
L’àrea de caça de la Societat de Caçadors de Calaf va acollir
aquesta setena Cacera de Dones Caçadores organitzada
i impulsada per la Federació de Caça de Barcelona; en
aquesta ocasió, amb la col·laboració de la societat de
caçadors de la localitat, que en tot moment es va bolcar
per fer d’aquesta jornada de gaudi de la caça i potenciació

Per acabar la jornada, tots els participants van recuperar
forces amb un animat dinar al restaurant Parador de Calaf
on també es van sortejar un gran número d’obsequis entre
les participants (sacs de pinso, roba de caça i material de
caça, assegurances, etc.) aportats per diferents empreses
col·laborades i la pròpia Territorial de Caça.

Consternació per la sentida pèrdua
del nostre amic i company Josep
Puigpinós “Pepito”

El dimecres 4 de març va esdevenir un dia trist per a tot el
col·lectiu de caçadors i caçadores de Catalunya i, en especial
de la nostra Territorial, pel malaurat traspàs del nostre estimat company “Pepito”, que ens va deixar després de patir
una greu malaltia.
Josep Puigpinós, més conegut per tots nosaltres com “Pepito”, un apassionat de la caça i col·laborador incansable
d’aquesta Federació era vicepresident d’aquesta Territorial
així com de la Federació Catalana de Caça. Sens dubte, un
exemple de persona compromesa amb les seves tasques federatives, un exemple de perseverança i bon fer.
Uns moments molt complicats per a tota la gran família
de caçadors i caçadores catalans. Ens falten les paraules
per lloar la seva figura i manifestar el nostre desconsol per
aquesta gran pèrdua. El nostre col·lectiu perd un bon caçador, un bon company i, sobretot un bon amic, persones com
aquestes costa molt de trobar-les a la vida.
Pepito, et trobarem molt a faltar. ACS

LA GENETA 23

BARCELONA

Bon ambient i gran participació a la II
edició de la cacera per majors de 65

Un any més, des de la nostra Territorial hem volgut dedicar una especial atenció a la
nostra gent gran, la nostra referencia en el món cinegètic, organitzant la segona edició d’aquesta trobada de caça i germanor adreçada als federats majors de 65 anys.

Aquesta trobada, que marca la continuació de la celebrada
a finals de 2018 a Santa Maria d’Olò, va tenir lloc el passat
18 de gener a l’àrea de caça de la Societat de Caçadors
de Gelida, que va col·laborar en tot moment amb la nostra
Territorial en l’organització d’aquesta fantàstica jornada cinegètica, dedicada a la caça del senglar. Menció especial
també al cap de colla d’aquesta societat i a tots els gossers
per la seva total implicació, sensibilitat i suport en tot moment als participants en aquest dia tan especial.
En la trobada van participar més de 80 persones arribades
de les diferents comarques de Barcelona i es va desenvolupar amb total normalitat i sense cap incidència ressenyable; en aquest sentit, cal destacar que, una vegada més,
abans de començar la cacera es va insistir en el respecte
del compliment de les normes de seguretat per tal d’evitar
qualsevol risc innecessari.
En finalitzar la cacera, tots els participants es van trobar
al voltant de la taula per gaudir d’un dinar de germanor i
comentar la jornada. El colofó d’aquesta segona edició de
la Trobada de Caçadors per a majors de 65 anys el va posar
el sorteig de diferents materials facilitats per les empreses
col·laboradores, tant de la nostra Territorial com de la pròpia Societat de Caçadors de Gelida.
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Ver vídeo

El “gran” Gabi Crespo, vencedor del
Campionat Provincial de Becada

L’àrea de caça de La Pobla de Lillet al Berguedà va esdevenir l’escenari escollit per
la celebració d’una nova edició del Campionat Provincial de Becada, dut a terme el
passat 30 de novembre amb victòria de Gabi Crespo.
rales, un altre dels favorits, va finalitzar la seva participació
en tercera posició.
En finalitzar el campionat es va dur a terme el lliurament
de distincions i obsequis als primers classificats. En aquest
apartat, cal significar la col·laboració de BonMascota, així
com del Club Esportiu Becaders Catalunya, que va col·laborar en tot moment en el bon desenvolupament de la
competició i també va aportar tres sacs de pinso de la marca Arion per als guanyadors.
La competició, que va comptar amb el concurs de 14 becaders, es va desenvolupar en un fantàstic dia per a la
pràctica cinegètica. En tot moment, va regnar l’esportivitat
i companyonia entre els participants i els jutges que van
participar en aquesta competició.
Finalment, Gabi Crespo, un dels principals referents en
la caça de la becada a Catalunya, màxim responsable del
Club de Becaders de Catalunya, va acabar la seva participació a la prova en primera posició. La segona plaça va
anar a parar a mans d’Antonio Mata, mentre que Isaac Mo-

La competició va finalitzar amb la celebració d’un dinar de
germanor al restaurant de l’Hostal del Santuari de Santa Maria de Falgars. En definitiva, un gran dia i un gran
Campionat. En el capítol d’agraïments, menció especial a
la col·laboració del Sr. Rafael García, vocal de la Representació Territorial de la FCC a Barcelona, responsable de la
comarca del Berguedà i President de la Societat de Caçadors de La Pobla de Lillet, i a Diego de la Torre, responsable
de competicions de la Representació Territorial de la FCC
a Barcelona, gràcies a ells tot es va desenvolupar amb gran
èxit i harmonia i tothom es va sentir molt ben acollit.

LA GENETA 25

BARCELONA

La Territorial estrena les noves
oficines, una aposta de futur en
benefici del nostre col·lectiu

El mes de febrer ens regalarà a tots els membres de la Federació de Caça de Barcelona de Caça amb el trasllats i entrada en funcionament de les noves oficines de la nostra territorial, que estaran situades a Sabadell, al Carrer Domènech
i Montaner,20 –planta baixa-.
Aquestes modernes i funcionals instal·lacions (prop de 900
metres quadrats al servei dels caçadors i caçadores de la
nostra territorial) donen resposta a un reivindicació llargament demanada pel col·lectiu de caçadors/res federats de
Barcelona i fan palesa la voluntat de la Federació de Caça
de Barcelona de seguir creixent i treballant en benefici i defensa del col·lectiu de caçadors i caçadores de Barcelona.
D’entrada, amb aquestes noves oficines es millora d’una
manera substancial l’ accessibilitat a les mateixes per part
del conjunt dels seus usuaris al trobar-se molt millor ubicades al territori i oferir major facilitat d’aparcament que les
velles instal·lacions. Però el més important d’aquest canvi
és que ens permetrà oferir un millor i més complert servei
al conjunt de federats i federades, tot això en un espai multifuncional capaç d’albergar diferents espais adreçats a la
prestació de serveis, reunions, formació, etc.
Al proper número de La Geneta, amb les oficines ja a ple
rendiment, publicarem un article més extens sobres aquestes instal·lacions i el que aportaran per la Territorial i el conjunt de federats. Gràcies a totes les persones que ens vau
donar el vostre suport per tirar endavant aquest important
projecte.
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El Projecte Escola, una existosa i
positiva eina per apropar al jovent i
la canalla al món cinegètic

L’activitat ha estat molt ben rebuda, tant pels nens com per les educadores, que van gaudir d’una experiència enriquidora a través d’un conte ”Els
sons dels animals, banyes i quatre plomes”.

Aquesta temporada hem ampliat l’àmbit dins el qual
ens havíem mogut fins ara, adreçat als i les alumnes de
primària i secundària. En aquest sentit, hem adaptat el
nostre projecte per arribar també als nens i nenes d’un
a dos anys de les escoles bressol. En aquestes trobades
amb els infants tractem de familiaritzar-los, d’una manera lúdica i pedagògica, amb les diferents espècies cinegètiques de Catalunya, tant de caça major com de caça
menor.
L’activitat ha estat molt ben rebuda, tant pels nens com
per les educadores, que van gaudir d’una experiència
enriquidora a través d’un conte ”Els sons dels animals,
banyes i quatre plomes”
S’ha apostat per anar més enllà de les imatges i treballar d’altres sentits, com són el tacte i l’oïda, de manera
que tots han pogut tocar el plomatge d’una perdiu, veure
com n’és de llarg el bec d’una becada, comprovar el pes
d’una banya de cérvol i diferenciar-la de la d’un d’isard.

L’altra cara d’aquest projecte es consolida amb els Cicles
Formatius, de grau mitjà i superior. En aquest cas, el passat mes de febrer varem visitar l’Escola Agrària i Forestal
de Santa Coloma de Farners. Dins aquesta sessió vam
aprofitar per acostar a l’alumnat les tasques tècniques
de la Federació de Caça, els seguiments i els projectes
que s’hi desenvolupen i desgranar les mancances i les
oportunitats que tenim al sector.
L’educació i la divulgació té la intenció d’acostar-nos a
aquella part de la societat que està més allunyada del
món cinegètic, especialment per desconeixement de les
problemàtiques existents actualment i per desconeixement del funcionament de les societats de caçadors.
Considerem que explicant-nos, des del respecte i l’objectivitat, acceptant errors, però també reivindicant encerts, podrem veure els fruits d’aquest projecte.
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Compartiu les vostres activitats i
notícies amb nosaltres
En el decurs de l’any, les diferents societats de caçadors i caçadores, associacions d’ocellaires, de falconers, de
caça amb arc realitzeu un gran nombre
d’activitats de tot tipus, a més de les
pròpies vinculades amb l’activitat cinegètica.
La vostra activitat és continua i teniu
moltes coses a dir (l’aniversari de la societat, activitats socials, tirades solidaries, competicions, àpats de germanor,
accions en benefici de la comunitat,
neteja i adequació del medi natural,
participació a fires, jornades formatives, etc.) per això, us volem ajudar a
fer-ne la major difusió a través dels canals de comunicació i donar-vos veu a
través de les xarxes socials, pàgina web
o la pròpia Geneta. És molt important
transmetre a la societat que som un
col·lectiu actiu, que es mou, que es
preocupa pel seu entorn.

Jornada formativa de caça amb arc a
Santa Cristina d’Aro

El passat 24 de novembre, el pavelló de Sta Cristina d’Aro va acollir una nova jornada
formativa de caça amb arc organitzada per la Federació Catalana de Caça en col·laboració
amb la Territorial de Girona, que va comptar amb la participació de 30 persones.
Amb un gran èxit organitzatiu i de participació, el passat
24 de novembre es va dur a terme aquest curs impartit
per Moisés Boza, delegat de la secció de caça amb arc de
la Federació Catalana de Caça.
D’un temps ençà, la Federació Catalana de Caça, gràcies
a la col·laboració i implicació del delegat d’arc, Moisés
Boza, està reprenent activitats d’interès pel sector arquer. Després de l’èxit del primer curs de caça amb arc,
que es va realitzar l’1 de setembre de l’any passat a Alós
de Balaguer (Lleida), i també de la Jornada Tècnica de
formació de l’arc mecànic de caça del passat 2 de juny a
Barcelona, amb la presència de Pepe Duo, Pedro Galiano
i del mateix Moisés Boza, tocava fer una segona edició
del curs de formació.
El delegat d’arc de la Federació Catalana de Caça, Moisés Boza va ser l’encarregat d’impartir el curs. Al final del
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dia, els assistents van rebre la targeta esportiva d’arquer
de la Federació Catalana de Caça.
Moltes gràcies a tots els participants en aquesta nova
jornada formativa que també va comptar amb el suport i
col·laboració de l’ACAG.

Gran nivell competitiu al provincial
de Caça Menor amb gos amb victòria
d’Ivan Rodríguez

L’àrea de caça de la Societat de Caçadors Els Bruixots de Llers va acollir el dissabte
26 d’octubre la celebració del Campionat Provincial de Caça Menor amb Gos, en
una gran jornada de caça i competició que va comptar amb la participació de 25
caçadors i caçadores.

A les 08.30 els 25 inscrits en aquest campionat van
començar la seva participació en aquesta prova, que es
va dur a terme amb total normalitat, gran i sana competitivitat i germanor i una magnífica organització per
part de la Representació Territorial de la FCC a Girona
amb l’estreta col·laboració de la Societat de Caçadors
Els Bruixots de Llers.
Des de bon començament de la prova, els caçadors i
caçadores van avistar les perdius sembrades per l’ocasió obtenint, en general, uns grans nivells de captures
com ho demostren les deu perdius presentades al punt
de control a les 12.20 per part d’Ivan Rodriguez, un
factor que a la fi li va suposar el triomf en la compe-

tició per davant de Francesc Canaleta, que també va
acabar la seva participació en el campionat amb deu
perdius, però va passar pel punt de control uns minuts
més tard. La tercera plaça va recuare a mans de Xavier
Alabau.
Tots tres, juntament amb Francisco Coronado, quart
en la prova, van representar a Girona en el Català de
l’especialitat. Malgrat el seu esforç, la sort no els va
somriure en aquesta prova.
Pel que fa a la categoria femenina, la primer posició
fou per a Daniella Okkinga, única dona participant en
aquesta ocasió en la competició.
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El provincial de Becada celebrat a
Canet d’Adri per a Ivan Rodríguez

El passat dissabte 1 de febrer es va disputar a l’àrea de caça de la Societat de
Caçadors Rocacorba, la XXIV edició d’aquest campionat de Becada que va tenir
com a guanyador a Ivan Rodríguez, en una jornada on la sort va esdevenir esquerpa
per al conjunt dels participants.

En finalitzar la competició, tots els participants i acompanyants van gaudir d’un gran dinar de germanor al restaurant Ca l’Adroher

El jove caçador de la Societat de Caçadors de Medinyà,
vigent campió provincial de caça menor amb gos, es va
proclamar guanyador d’aquesta nova edició del Campionat Provincial de Becada, organitzat per la Federació
de Caça de Girona amb la col·laboració de la Societat
de Caçadors Rocacorba, de Canet d’Adri i el suport de
l’ajuntament de localitat, presidida per l’alcalde Carles
Espígol, qui ens va acompanyar en el decurs d’aquesta
jornada de caça.
Climatològicament parlant el dia es va presentar força
favorable, però la pràctica absència de becades, tot i
que es van veure prop d’una desena, i les dificultats que
presentava el terreny, amb molta vegetació i molt “brut”,
no van donar gaires opcions als participants en la prova
en representació de les 12 societats de caçadors, que
presentaven competidors. Finalment, Ivan Rodríguez,
que va passar pel punt de control tocades les 11.30 hores, es va fer amb la victòria en aquesta prova amb una
becada abatuda i representarà a Girona a l’autonòmic
de l’especialitat, que es durà a terme a finals de 2020.
En aquesta competició estarà acompanyat per Jaume
Noguer i Xavi Alabau, segon i tercer respectivament.
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La prova va comptar amb la participació de 12 societats de caçadors.
En finalitzar la competició, tots els participants, jutges
i acompanyants van tornar al punt de trobada inicial, el
restaurant Ca l’Adroher de Canet d’Adri, on es van lliurar els diferents guardons als guanyadors de la competició, així com una placa a Toni Bosacoma, president de
la Societat Rocacorba en agraïment per la seva col·laboració en l’organització de la jornada. Un fantàstic dinar
de colofó servit pels responsables del restaurant, que
ens van dispensar un tracte exquisit i col·laboratiu, va
servir per posar el brillant colofó a aquest dia de competició, el primer de l’any organitzat per la Federació de
Caça de Girona.
El nostre més sincer agraïment a tots els participants i
jutges pel seu esforç, així com a la societat de caçadors
Rocacorba, l’Ajuntament de Canet d’Adri i a Bonmascota i Mutuasport col·laboradors oficials a les diferents
competicions.
Resum fotogràfic jornada

Saludable, saborosa, versàtil...
essència i naturalesa de la cuina
elaborada amb carn de caça silvestre

El passat divendres 31 de gener l’Escola d’Hostaleria i Turisme de Girona va
acollir una nova jornada divulgativa i formativa, organitzada per Asiccaza, amb
l’objectiu de promocionar el consum de la carn de caça silvestre i impulsar la seva
utilització, tant a títol particular com als restaurants. L’acció va consistir en una
classe magistral sobre cuina de caça a càrrec del gran cuiner català Sergi de Meià.

El reconegut xef Sergi de Meià, va ser el brillant conductor
d’aquesta jornada de promoció de l’ús de la carn de caça
a les nostres cuines. Al davant, els alumnes de l’Escola
d’Hostaleria i Turisme de Girona, un dels centres formatius
vinculats amb la restauració amb més prestigi i trajectoria
de Catalunya i on va començar la seva formació acadèmica
com a cuiner.
L’iniciativa, organitzada per l’Associació Interprofessional
de la Carn de Caça (Asiccaza) en el marc de tot un seguit
de jornades formatives i de divulgació que està duent a
terme en diferents escoles d’hostaleria va començar amb
l’intervenció de Jaume Hurtado, gerent d’Asiccaza, qui va
explicar als presents el treball que està realitzant aquesta
organització en benefici de la comercialització de la carn
de caça silvestre i a l’hora de posar en valor els beneficis i
característiques d’aquest fantàstic producte, una carn de
proximitat, sostenible, 100% natural i amb uns altíssims valors nutricionals i unes possibilitats i versatilitat culinàries
amplíssimes.
Sergi de Meià, ben assistit per un grup d’alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Girona i professors, va presentar 6 fantàstiques receptes elaborades amb diferents carns de caça

(llebre, tórtora, cérvol, senglar, perdiu, etc ...). La seva intervenció va anar molt més enllà del que podria esperar-se
d’una classe de cuina a l’ús, transmetent als presents en tot
moment la seva gran professionalitat davant els fogons i els
seus coneixements, tant a la hora de cuinar com sobre les
característiques i tracte dels productes i en gestió empresarial facilitant als assistents profitosos i interessants consells
professionals / empresarials fruit de la seva dilatada trajectòria com a cuiner i empresari de la restauració. El cuiner de
Vilanova de Meià va incidir en nombroses ocasions sobre
la necessitat d’utilitzar i consumir productes de temporada,
de proximitat i qualitat, així com a l’hora d’obtenir el màxim
rendiment i aprofitament de tots els productes utilitzats i
evitar el malbaratament imperdonable de menjar.
Gran iniciativa que va comptar, com no, amb el tot el suport
de la Federació Catalana de Caça i de la Representació Territorial de la FCC a Girona, que van estar representada en
aquesta jornada per part del seu president, el senyor Josep
Blanquera.
Asiccaza es va encarregar d’organitzar aquesta jornada formativa i de promoció de la cuina amb carn de caça.
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Primera jornada de caça de perdius
roges específicament adreçada al jovent

La Territorial de Lleida, organitzadora de la trobada, va comptar amb la col·laboració de les societats de caçadors d’Hostalets i Sant Antoli i de Cinegètica La Perdiu

El passat 9 de novembre la Federació de Caça de Lleida va organitzar una cacera de perdius roges al terme
municipal de la Ribera d’ Ondara. Aquesta activitat pretén potenciar la caça entre els joves. Hi van assistir 15
caçadors fins a 25 anys provinents de les 4 províncies de
Catalunya.
La cacera es va poder celebrar gràcies a la col·laboració
de les societats de caçadors d’ Hostalets i Sant Antolí
que van cedir gratuïtament la seva àrea de caça i també
al criador de perdius de Corbins Cinegètica La Perdiu,
que va subministrar tots els exemplars de forma desinteressada.
Aquesta experiència és la primera vegada que es fa a
Catalunya i la junta directiva de Lleida ja està pensant en
tornar a organitzar-ho el proper any.

Resum fotogràfic jornada
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Solvent victòria d’Eugeni Sanfeliu al
Campionat de Caça Menor amb Gos
L’Eugeni Sanfeliu va fer bons els pronòstics i va obtenir el triomf en aquesta prova
reina de la caça menor, organitzada per la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Lleida, a l’acabar la seva participació amb un total de 9
perdius abatudes.

CLASSIFICACIÓ
1r Eugeni Sanfeliu Ibánez - 9 perdius
2n Kilian Cabrero Ponce 6 perdius i 1 tudó
3r David Coma Civit - 6 perdius

La localitat de Castellàs va acollir el passat 2 de
novembre una nova edició del Campionat de Lleida de
Caça Menor amb Gos, que es va desenvolupar amb gran
èxit en una àrea de caça que va sorprendre i agradar a
tots els participants. Sens dubte, un gran campionat i
una excel·lent organització i col·laboració per part de
la societat de caçadors de Freixa.
La competició va comptar amb el concurs d’un total de
15 societats de caçadors de la província de Lleida, que
van abatre un total de 58 perdius i un tudó. Finalment,
la victòria en la prova va anar a parar a mans d’un dels
favorits, l’ Eugeni Sanfeliu, que es va presentar exhaust
al control a les 12:52h amb 9 perdius obtenint un total
de 4.950 punts.
El segon lloc va estar per al representant de la societat
de caçadors d’ Almenar Kilian Cabrero amb 6 perdius i
1 tudó presentant-se al control a les 12:47h i un total
de 3.400 punts. L’ últim lloc del podi va recaure en
el representant de la societat de caçadors de Lleida
David Coma amb 6 perdius i una carambola arribant
al control a les 12:10 i sumant 3.350 punts. La quarta
posició va ser per al Josep Maria Sanfeliu també amb 6
perdius i una carambola.

La competició va comptar amb el concurs d’un total de 15 societats de caçadors de la província de Lleida, que van
abatre un total de 58 perdius i un tudó.
Els tres finalistes van representar a la Federació de Caça
de Lleida al campionat de Catalunya que es va celebrar
el 16 de novembre al terme municipal d’Orcau, així com
el 4t classificat al fer-se el campionat de Catalunya a
la província de Lleida. Eugeni Sanfeliu va acabar tercer
al Català de l’especialitat, classificant-se per l’estatal
celebrat a Osuna, on la sort no li va acompanyar.

Nova edició de la copa presidents
Durant el campionat provincial de caça menor
els presidents del clubs assistents van disputar la
tradicional Copa Presidents de Recorreguts de Caça.
La victòria en aquesta edició va ser pel president de
la societat de caçadors Sant Fausto d’Alguaire, que
va trencar 13 de plats de 16. La segona posició va ser
per al president de la societat de caçadors d’Almenar
Manel Hernández amb 11 dianes. L’últim lloc del podi
el va aconseguir el president de la societat de caçadors
d’Alcarràs Joan Aixalà amb 10
Resum fotogràfic jornada
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Visita del veterinari de la FCC de caça a Soses

El passat mes de novembre, Guillem Díaz, veterinari respon
sable de la granja de perdius de Torreferrussa, granja que va
néixer de les necessitats de reforçar les poblacions de perdiu
roja a Catalunya, una espècie força lligada a l’activitat agrícola i gestionada per part de la Federació Catalana de Caça, en

col·laboració amb la Generalitat, es va desplaçar fins a terres
lleidatanes per realitzar tasques de suport i analitzar l’estat
sanitari de les perdius lliurades fa uns mesos a la Societat de
Caçadors Lo Perdigó de Soses. Gràcies per la seva col·laboració i consells.

Gran jornada cinegética Sopar de Nadal de la
per al veterà caçador junta directiva i socis
del Club de Tir Lleida
Jordi Mor

El passat 14 d’octubre en Jordi Mor Culleres va gaudir
d’un dia de caça força especial, que es va tancar amb
la captura d’un isard, amb un permís selectiu procedent
del sorteig públic realitzat per la Federació Catalana de
Caça. El veterà caçador de Seròs va abatre aquest fantàstic exemplar a Ull de Ter al Coll de la Marrana, dins de
la Reserva Nacional de Caça Freser-Setcases.
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Un any més, els diferents membres de la junta directiva
i socis del Club de Tir de Lleida (Alcoletge) es van reunir
el passat 22 de desembre per gaudir tots plegats del tra
dicional sopar de Nadal. Un bon àpat per finalitzar l’any
i per desitjar un bon any 2020 a tods els seus socis, amb
la planificació de noves activitats cinegètiques.

Vilarrubla, vencedor del Provincial de
Becada celebrat a La Bastida
Toni Vilarrubla, Pere Madruga i Francisco Alcazar, els tres primers classificats en aquest
campionat dut a terme el dissabte 30 de novembre en una gran jornada competitiva.

El campionat es va dur a terme en una jornada que ens va
brindar unes immillorables condicions climatològiques.
Sens dubte, el balanç d’aquesta competició és força
positiu, tant per la gran quantitat de becades cobrades
per part dels inscrits en la competició com pel número
de participants, ja que vam comptar amb el concurs de
vuit societats de caçadors federades.
Toni Vilarrubla es va proclamar guanyador a l’haver
abatut tres becades. La segona posició va ser pel Pere
Madruga, de la societat de caçadors de Navès (Madruga
va obtenir la segona plaça al català de l’especialitat i
va ser el millor classificat de la representació catalana
a l’estatal de la modalitat dut a terme a Salamanca a

l’obtenir la cinquena posició). La tercera posició en
el campionat va recaure en el jove caçador Francisco
Alcazar, que participava en la prova en representació
de la societat de caçadors de Solsona i Comarca; tots
dos van acabar la seva participació amb dos becades
abatudes.
En acabar la competició, tots els participants, jutges
i acompanyants van gaudir d’un animat dinar de
germanor al restaurant del càmping Gran Sol. El
lliurament de premis i distincions als participants va
tenir lloc a la mateixa àrea de caça.
Resum fotogràfic jornada
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L’aplicació de la ciència ciudadana
per la conservació transfronterera
de la guatlla

Marcadors ecològics per al seguiment de les poblacions d’aus migratòries: la ciència
ciutadana i la gestió transfronterera integrades amb fins de conservació.

Els països comparteixen la responsabilitat de l’ús i la
conservació de les espècies d’aus migratòries. No obstant això, una comprensió limitada de la dinàmica de la
població, dificulta la implementació de la gestió sostenible, del seu aprofitament coordinat i transfronterer.
Les raons d’edat i la densitat de població poden ser indicadors útils per avaluar la dinàmica de la població, per
tal de millorar les accions de gestió i conservació. Vam
estudiar la dinàmica d’una població atlàntica de guatlla
comuna (Coturnix coturnix), utilitzant 32.508 mostres
biològiques i 4.814 qüestionaris de caçadors durant un
període de 20 anys (1996-2016).
En diferents zones geogràfiques, vam examinar els patrons de les raons d’edat associats amb la densitat de
la població i paràmetres climàtics. Els resultats mostren
que les raons d’edat van variar segons les zones i els
anys.
La raó d’edat 1 (RE1), utilitzada com a índex de la reproducció tardana, va oscil·lar de 0.1 a 0.21. La raó d’edat 2
(RE2), un indicador de la reproducció central, va variar
de 0,16-0,66. Finalment, la raó d’edat 3 (RE3), indicador de l’èxit reproductiu anual de la població, fluctuar
de 3.69 a 6.68.

La raó d’edat està vinculada a factors interns i externs:
l’efecte de la pluja, les variacions temporals i les relacions dependents de la densitat. Les raons reflecteixen
com els grups d’edat fan una migració segregada en el
temps i l’espai, que influeix en la connectivitat i la dinàmica de la població. La guatlla realitza un patró complex de migració a causa de canvis entrellaçats entre
l’abundància, les rutes de migració i la meteorologia.
Les nostres troballes ressalten la rellevància d’usar la
ciència ciutadana i els acords transfronterers per millorar les mesures de gestió i la conservació de les espècies migrants. Les administracions i els polítics dels
països desenvolupats i en desenvolupament, han de
coordinar els seus esforços per involucrar els caçadors
en un sistema de gestió participatiu que aconsegueixi
la sostenibilitat.
Informació facilitada per
Jesús Nadal1 - Carolina Ponz1
Antoni Margalida1,2,3 - Lisa Pennis4
1. Department of Animal Science, Division of Wildlife, Faculty of Life Sciences
and Engineering, University of Lleida, Lleida, Spain.
2. Institute for Game and Wildlife Research, IREC (CSIC-UCLM-JCCM),
13005 Ciudad Real, Spain.
3. Division of Conservation Biology, Institute of Ecology and Evolution, University of Bern, Bern, Switzerland.
4. School of Natural Resources, University of Nebraska-Lincoln
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Germanor i harmonia a la 2ª trobada
de dones caçadores organitzada per
la Territorial de Tarragona

La vila vermella de Prades va esdevenir el punt de trobada del conjunt de participants en aquesta segona trobada de dones caçadores del Camp de Tarragona,
que es va desenvolupar amb total satisfacció per als organitzadors i participants,
malgrat l’absència de senglars, objecte cinegètic d’aquesta jornada.

La trobada va comptar amb la participació de 21 dones
caçadores, algunes d’elles arribades des d’Andorra, a
més de 140 homes caçadors, 14 colles de gossos per fer
la batuda al porc senglar i cobrir prop de 1.000 ha. amb la
col·laboració dels companys de les societats de caçadors
de Prades, La Febró, Capafonts i Mont-Ral.
La jornada, marcada per les baixes temperatures, es va
desenvolupar amb normalitat, i amb les il·lusions posades en la cacera que portava tothom. Malgrat aquesta
bona predisposició i ganes, els porcs no van donar la
cara; no així els cabirols, que pràcticament van passar
per totes les parades, sentint molt el no poder tirar per
estar vedats. Tot i amb això, el resultat final va ser l’esperat per la organització, no tan per les captures sinó per
l’exemple de camaraderia entre el conjunt dels participants, pel treball dels gosseres i gossos empaitant tot
el matí, i l’estructura organitzativa de tots els implicats,
Federació, Societats i Ajuntament.
Cap a quarts de quatre ens vam reunir al menjador del
Càmping de Prades on es va fer palès el calor humà dels
assistents quedant reflectida la part social entranyable
de la caça. Tots els assistents van tenir obsequis cedits
per la Federació de Caça de Tarragona i l’Ajuntament. Les
dones també van rebre obsequis de la Federació i armeria Montblanc.

A l’hora del cafè van intervenir, el president de la Territorial Joaquim Vidal, Jordi Borrull president de Prades,
Anton Ramon cap de colla de Mont-Ral/ Capafons i
l’Alcaldessa de Prades Lidia Bargas. Agraïments a Sergi
Cotilla i Pere Altès presidents respectius de La Febrò i
Capafons, a Pope (fotògraf) i a l’armeria Montblanc per la
seva col·laboració. La trobada va comptar també amb la
presència de la productora Recfis del Canal Caza y Pesca.

Ver vídeo
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Trobada amb alumnes de la
Universitat de Lleida a Margalef per
a l’estudi de la cabra hispànica

Un grup de 15 alumnes de 3er d’enginyeria forestal i conservació de la natura de la UdL, acompanyats del seu professor, el doctor Jesús Nadal, es va desplaçar fins a Margalef per compartir
amb nosaltres una jornada centrada en l’aprenentatge i observació de la cabra hispànica.

Els Agents Rurals del Priorat i Joaquim Vidal, president de la nostra Territorial, van acompanyar al grup durant tota la jornada.

El passat 21 de novembre, a la Federació de Caça de
Tarragona, vam tenir la sort i el plaer de compartir una
agradable jornada formativa i de recerca amb aquest grup
d’estudiants de la Universitat de Lleida, encapçalats pels
seu professor, el doctor Jesús Nadal, que va tenir com a
principal objectiu l’estudi de la cabra hispànica.
En el decurs de la trobada, sempre tutelats i acompanyats
pels Agents Rurals del Priorat, així com de Joaquim Vidal,
president de la nostra Territorial, vam fer una caminada
pels paratges d’Ulldemolins i Margalef a la recerca de la
cabra hispànica. En aquesta jornada vam poder identificar
plantes, arbusts, aus, femtes i petjades de predadors i ungulats i també fotografiar les cabres hispàniques.
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El doctor Jesús Nadal va encapçalar el
grup d’estudiants de la UdL en aquesta
jornada d’observació de la fauna compartida amb la Federació de Caça de
Tarragona
Des de la nostra Territorial, el professor i alumnes de
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la UdL,
volem transmetre el nostre especial agraïment als Agents
Rurals del Priorat Jordi i Eudald, pel seu assessorament i
acompanyament durant tota la jornada pels paratges del
Parc Natural el Montsant

La seguretat, el respecte a les normes i
la germanor elements consubstancials
per la bona pràctica cinegètica

Per garantir l’èxit i evitar ensurts en qualsevol batuda de caça esdevé cabdal recordar a tots els participants a la mateixa les normes bàsiques de seguretat i demanar la màxima prudència i respecte.

Mai deixa de ser necessari recordar les mesures i normes
bàsiques de seguretat avanç de començar les batudes.
No ens ha de saber greu ni mandra la reiteració, per part
dels presidents de les nostres societats ni caps de colla
el recordatori dels consells de seguretat.
En aquest sentit, cal destacar que l’emissora és una bona
eina de comunicació per alertar de qualsevol incidència
que es pugui produir en el desenvolupament de la cacera
o per alertar sobre l’entrada d‘alguna persona aliena a la
zona de la batuda. Així mateix, cal posar els cartells d’avís
de batuda; si tenim autorització de l’Ajuntament per tancar els camins municipals també és preceptiu posar el
cartell corresponent i encintar per barrar el pas.
També és important recordar que a l’hora d’anar del cotxe a la parada és preceptiu fer-ho amb l’arma descarregada, enfundada i no realitzar cap tret fins que no doni
l’ordre el cap de colla. Tampoc podem oblidar que, tot
just sortir del vehicle, és necessari posar-se l’armilla reflectant; aquesta mesura ajudarà a la resta de companys
de batuda a veure per on van les parades.
En arribar a la parada, és molt aconsellable fer-la còmoda, eliminant obstacles per tirar còmodament i preocupar-se de saber on són els companys de la dreta i l’esquerra. D’aquesta manera s’evitaran possibles accidents
i autolesions a la parada.

Cal destacar també que un valor a l’alça en la caça és la
bona harmonia i camaraderia de les colles de senglar a
l’hora de realitzar les batudes. Sovint ens trobem amb
societats de caçadors que s’ajunten amb pobles veïns
per batre més hectàrees de bosc de forma conjunta bé
sigui per manca de caçadors, de gossers o per fer més
efectives les captures dels esquius porcs senglars i prevenir danys a l’agricultura o accidents de trànsit.

Mai deixa de ser necessari recordar les
mesures i normes bàsiques de seguretat
avanç de començar les batudes. Ajudaran
al bon desenvolupament de la mateixa i
s’evitaran accidents i ensurts innecessaris.
Un bon exemple de tot plegat el trobem a la batuda de
senglar celebrada el passat 1 de desembre organitzada
de conjuntament per les societats de Masllorenç i Vila-rodona. Es van batre 100 hectàrees a la partida Mas
del Tet i eren convidats els presidents de Montferri, Roda
de Barà i Vespella de Gaià. La zona de cacera tenia la
dificultat de ser una àrea repoblada de pi que es fa intransitable per gossos i gossers. La partida la formaven 7
carros de gossos, 8 gossers i dos gosseres, 4 línies amb
50 parades que van donar com a resultat 10 captures de
senglar.
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Nou seminari sobre el decret de carn
de caça 9/2109

L’EA de Mas Bové (Constantí)- Tarragona va acollir el passat octubre un curs sobre sanitat i higiene en l’àmbit de
la caça. En el decurs d’aquesta jornada formativa es van
impartir diferents coneixements sobre la biologia i malalties de la caça major, anatomia, fisiologia, comportament,
alteracions, contaminació biològica, normes d’higiene,
manipulació, recollida, transport, condicionament i comercialització de la carn silvestre al consum, disposicions

legals, política sanitària, salut pública i tractament de subproductes, entre d’altres.
El curs va tenir una durada de 7 hores; en finalitzar la part
teòrica es va realitzar un examen final. La participació va
ser un èxit amt totes les places disponibles exhauries i
amb un bon nombre de persones a la llista d’espera per
participar en un nou seminari.

Més de 350 persones al “Prades Bosc”
L’onzena edició del sopar Prades Bosc va esdevenir un
nou èxit d’organització i participació amb més de 350
inscrits, de totes les edats, en aquest àpat popular celebrat al Centre Cívic impulsat per la Societat de Caçadors
Serra de Prades.
El protagonisme a la taula va ser pel cabirol i el senglar,
per satisfacció de tots els comensals. En acabar el sopar,
l’alcaldessa de Prades, la senyora Lidia Bargas, va agrair
la multitudinària assistència que omplia l’aforament del
local i a la societat de caçadors presidida per Jordi Borrull per la organització i treball dut a terme durant tota
la jornada. També va agrair la presència del president de
la Federació Territorial Joaquim Vidal, que va acudir a
aquest esdeveniment acompanyat d’Eduard Rabat.
Cada vegada més, en els dinars i sopars socials de les
societats de caçadors, el senglar i el cabirol agafem una
major presència com a ingredients principals d’aquets
àpats. Més de 70 pobles del Camp de Tarragona ho tenen als seus menús, valoritzant d’aquesta manera l’acció
de caça i oferint a tots els assistents una carn sana, natural i amb unes fantàstiques qualitats organolèptiques.

40 LA GENETA

Alfonso del Sol, guanyador del
provincial de Caça Menor amb Gos

La humitat, el fred i el fang protagonistes d’aquesta nova edició del campionat de
Caça Petita amb gos, celebrat al Coto Vallverd de Santa Coloma de Queralt.
Sortosament, Sant Humbert va permetre que no plogués
fins als últims 15 minuts finals de la competició. Finalment, Alfonso del Sol, amb 2.200 punts, es va proclamar
guanyador, seguit de Toni Farré i Xavier Vilalta, tots dos
amb 1.650 cadascú .
En acabar la competició ens vam dirigir al restaurant La
Barbacana de Santa Coloma de Queralt, on vam entrar
en calor desprès de l’excel·lent àpat, fent posteriorment
el lliurament de premis i obsequis de diferents patrocinadors.

Els terrenys del Coto Vallverd de Santa Coloma de Queralt van acollir la celebració d’aquesta competició marcada en tot moment per unes condicions climatològiques
adverses, amb molta humitat i fang, un fet que va dificultar significativament el treball dels cinc participants
inscrits a la prova, duta a terme el 22 d’octubre.
La competició va començar tocades les 09.20 hores,
després d’esperar una estona a que escampés la boira i
la humitat, acabant a les 13.00 hores.

Vam comptar amb la presència de Cándido Rincón sotsinspector del cos d’Agents Rurals, Juan Carlos Pena,
president del vedat, Jordi Bertrán, gestor cinegètic del
coto Vallverd, membres de la Junta de la Territorial i les
secretàries, així com l’assessor jurídic. Va dirigir el campionat José Pérez, vicepresident, auxiliat per Eduard Rabat.
El nostre més sincer agraïment per les armeries Ferré,
Julian Toscano, Prieto, Tir Sport, així com al Centro Veterinario Tarragona, BonÀrea i a Miguel Pan, per l’organització del Refugi de caçadors.

L’activitat cinegètica, present a la
Fira del Bolet del Priorat

Joaquim Vidal, president de la Federació de Caça de Tarragona va impartir una interessant xerrada sota el títol
“La Caça al Segle XXI”, en el marc de la setmana cultural
de la Fira del Bolet del Priorat 2019.
La seu del Consell Comarcal situada a Falset va acollir
aquesta jornada celebrada el passat 9 de novembre i
coordinada per Pere Palejà. El president de la nostra Territorial va compartir jornada amb els Agents Rurals, que
van fer una presentació sota el títol “El bosc” adreçada
als mes petits, on també vam poder gaudir tots plegats
d’un aula de Natura.

El president de la Terrtorial va impartir una interessant xerrada.

El coordinador de les jornades va anunciar que pel proper any es farien unes jornades amb carn de caça, una
iniciativa que els cellers de la comarca també veuen amb
bons ulls.
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En marxa, amb la col·laboració dels
caçadors, el projecte de monitorització
de les aus cinegètiques del Delta

La Fundació Artemisan ha inciat el projecte de monitorització de les aus cinegètiques
al Delta de l’Ebre, juntament amb la Federació Catalana de Caça, la Territorial de les
Terres de l’Ebre, el Parc Natural del Delta de l’Ebre, els caçadors/res i la col·laboració
dels departaments d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, així com el de
Territori i Sostenibilitat. i la correcta conservació d’aquest espai natural. En aquest
sentit, els caçadors i caçadores del Delta de l’Ebre esdevenen un dels principals
actius a l’hora de mantenir i preservar la seva biodiversitat.

La principal finalitat d’aquest interessant projecte se centra en la realització
de censos conjunts amb el Parc Natural del Delta de l’Ebre i els caçadors. El
mateix projecte s’ampliarà per fer un
cens de la polla d’aigua i del becadell
comú. Fins a la data, aquests censos
eren estimacions, ja que no hi havia
cap indicador que facilités dades exactes, un fet que destaca la importància i
significació d’aquesta iniciativa.
El primer cens de les aus cinegètiques
es va realitzar al mes d’octubre; el segon al mes de novembre; i el tercer a
la primera quinzena de gener, coincidint amb el cens hivernal. En aquest
sentit destacar que els resultats obtinguts fins ara han estat favorables;
no obstant això, degut a què encara
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El primer cens de les aus cinegètiques es va realitzar
al mes d’octubre; el segon al mes de novembre; i el
tercer a la primera quinzena de gener, coincidint amb
el cens hivernal
resta pendent la realització d’un cens,
no es pot facilitar un número exacte.
La recopilació d’informació quinquennal per part del Parc Natural del Delta
de l’Ebre, juntament amb els caçadors,
que també han intervingut en diferents moments per a ajudar a realitzar
els recomptes per als censos.
El cens corresponent a la polla d’aigua,
com la veda es va tancar al mes de
novembre, ja està realitzat, en el qual
han intervingut Societats de Caçadors,

vedats privats i la Federació Catalana
de Caça Representació Territorial de
les Terres de l’Ebre. Aquest cens serà
completat, en quan les societats passin els últims resultats de les captures
de la temporada.
Amb la col·laboració d’unes 115 persones en la realització del projecte,
també s’afegeix el cens del riu Ebre, el
qual ha estat molt complicat, degut a
què es va haver de realitzar de manera
nocturna.

Els cens ha comptat amb la col·laboració de 115 persones

El cens del becadell comú ja s’ha iniciat, en el qual intervenen les Societats de Caçadors i els Cotos privats,
on hi hauran unes 25 persones facilitant informació, i probablement, serà
un cens curiós, degut a què hi hauran
oscil·lacions respecte a les èpoques en
que es manté l’aigua al Delta, ja que
l’assecament del Delta és un problema
per a les aus.
Com a anècdotes més rellevants, les
més curioses han estat l’evolució de
l’arribada de les aus, que han canviat

molt referent a les dates, ja que unes
espècies s’han avançat i les altres
s’han endarrerit.
I com a observacions més destacables,
significar l’increment a l’alça en la polla
d’aigua i el becadell comú respecte a
anys anteriors; sembla que s’ha allargat la inundació dels camps quasi un
mes, i això influirà positivament al becadell comú.
En l’anàlisi realitzat fins ara, sembla ser
que no hi hauran grans canvis respec-

En aquests censos s’ha detectat un significatiu increment a l’alça en la presència de la polla d’aigua i
el becadell comú respecte a anys anteriors

En aquesta monitorització d’aus, gràcies a
la inestimable col•laboració dels caçadors,
també s’han recollit un
gran nombre de mostres alars
te a altres anys, excepte les possibles
variacions que s’han observat en les
immigracions de les aus aquàtiques.
Dins el projecte de monitorització de
les aus cinegètiques al Delta de l’Ebre,
també s’han recollit mostres alars, amb
una molt bona recol·lecció per part
dels caçadors i Societats de Caçadors.
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Milers de persones gaudeixen
d’una nova edició de la Fira del
Caçador de Masdenverge

Un any més, la localitat ebrenca de Masdenverge va esdevenir el marc de celebració
d’aquesta trobada, organitzada per l’Ajuntament de la localitat amb la col·laboració
de la Societat de Caçadors Sant Isidre i de la pròpia Territorial, centrada en el món
de la caça i el comerç local, que va aplegar a milers de persones atretes pel complert
programa d’activitats dutes a terme durant els dos dies de fira.

El 5 i 6 d’octubre el recinte firal de Masdenverge es va
omplir de gom a gom amb motiu de la celebració d’aquesta fira que ofereix una gran quantitat d’atractius per als
seus visitants, gràcies a la presència tant d’expositors i
activitats vinculades directament amb l’activitat cinegètica, com d’altres parades i iniciatives de caràcter comercial, lúdic i pedagògic; tot plegat una variada oferta que
un any més va contribuir a l’èxit d’aquesta trobada.
En el decurs d’aquestes dues jornades es va programar
un complet programa d’activitats vinculades amb l’activitat cinegètica com el II Campionat de gossos de mostra i l’exhibició de gossos de mostra Sant Hubert, la XII
Tirada Fira del Caçador amb carabina d’aire comprimit,
organitzats per la Societat de Caçadors Sant Isidre amb
la col·laboració de la Federació de Caça de les Terres de
l’Ebre; exhibicions de falconeria, exhibició de gossos de la
unitat canina dels Mossos d’Esquadra, campionat de tir al
plat làser, etc. Els organitzadors d’aquesta esperada fira,
també van aprofitar la presència dels nombrosos visitants
per posar en valor la cuina elaborada amb carn de caça
programant dos degustacions –dissabte i diumenge- de
plats cuinats amb senglar i conill.
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La Fira del Caçadors de Masdenverge també va acollir
diferents tallers que van servir per realitzar pedagogia al
voltant de l’activitat cinegètica. Les jornades tècniques i
xarrades van ocupar un destacat lloc a la fira amb un xerrada, entre altres, sobre seguretat a les batudes de caça
i sobre la tinença d’animals de companyia.
La Representació Territorial de la FCC a les Terres de
l’Ebre, col·laboradora en l’organització d’aquesta fira i en
moltes de les activitats programades va comptar, un any
més, amb una destacada presència i participació a la Fira,
on també va instal·lar el seu estand informatiu. La Federació Catalana de Caça també va acudir amb la seva
carpa informativa i el seu simulador de tir, que va tenir
una molt bona acollida entre els assistents
Sens dubte, una fantàstica edició d’aquesta fira que contribueix també d’una manera significativa a dinamitzar
la població i donar-la a conèixer, a més de fer palesa la
bona sintonia existent entre l’ajuntament i el conjunt de
la població amb el col·lectiu de caçadors i caçadores de
la localitat, que realitzen una gran tasca per a mantenir
l’equilibri al medi natural i de control cinegètic a la zona.

Una vintena de caçadors participa en
una nova jornada formativa sobre el
decret de Carn de Caça
El dissabte 9 de novembre, es va realitzar el II Curs de formació de Recollida, transport, condicionament i comercialització
de caça silvestre al consum, segons les noves directius del
Decret de Carn de Caça (9/2019), publicat en data 8 de gener de 2019.
El curs va ser impartit pel veterinari Adrià Moreso a l’oficina
de la Territorial, amb horari de les 8:00h a les 15:00h. Aques-

ta nova jornada formativa va estar organitzada de manera
conjunta per l’Escola Agrària de Gandesa amb col·laboració
amb la Territorial de les Terres de l’Ebre.
La jornada va comptar amb la participació de 21 caçadors
arribats de les comarques del Baix Ebre i Montsià, els quals
van manifestar les seves impressions i inquietuds envers el
nou decret.

SIN COSTE ADICIONAL

Desde el 1 de enero del 2020 quedan incluidas estas coberturas
en todos sus seguros del cazador.

www.mutuasport.com
AMPLIAMOS LAS COBERTURAS DE TODAS NUESTRAS PÓLIZAS
GASTOS SANITARIOS ILIMITADOS EN CENTROS CONCERTADOS
AMPLIACIÓN DEL CAPITAL ASEGURADO A 50.000€ EN DAÑOS PROPIOS
(Para los documentos únicos (N,Q,S,R) en el premium 60.000€).
R.C. DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS PERROS PERDIDOS O EXTRAVIADOS
EN LA ACCIÓN DE CAZAR, SIN LÍMITE DE TIEMPO
GASTOS DE RESCATE DE LOS PERROS DE CAZA
ROBO Y DAÑOS CAUSADOS A LAS ARMAS DE FUEGO
(INCLUIDO RIFLE Y ÓPTICA/VISOR)
COBERTURA ANUAL DE R.C. DE LAS AVES DE CETRERÍA

Infórmate en tu federación
o llámanos 915 340 444

* Este texto no modifica ni sustituye las condiciones generales y particulares del contrato de
seguros. Esta ficha es de carácter informativo y recoge aspectos principales de la póliza
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Triomf ajustat de Muñoz al XIII
Campionat Territorial de Caça
Menor amb Gos

La primera posició d’aquest esperat campionat, celebrat al coto Pons de Calafat,
es va resoldre en favor de Muñoz, per tan sols 200 punts de diferència respecte al
segon classificat, Jordan Edo.

Els participants i jutges, van rebre un petit obsequi de la Territorial, i els tres primers classificats també van rebre un sac de pinso.

A partir de les 8.00 hores els 19 participants, acompanyats
dels seus respectius jutges, van començar la seva participació en aquesta prova, duta a terme el 21 de setembre a
Coto Pons de Calafat.
Finalment, Muñoz, amb 3.500 es va proclamar vencedor
d’aquesta competició, seguit de Jordan Edo (3.300) i Casajust (2.750). . Els dos primers classificats, van representar a la Territorial en el Campionat de Catalunya de Caça
menor, celebrat el 16 de novembre al coto de la Societat

de Caçadors Els Pirineus d’Orcau (Lleida), en el qual Jordan
Edo, es va classificar en primera posició.
Els participants i jutges, van rebre un petit obsequi de la
Territorial, i els tres primers classificats també van rebre un
sac de pinso subministrat per Bonmascota, un dels col·laboradors de la FCC i la pròpia Federació de Caça de les
Terres de l’Ebre, organitzadora d’aquesta competició, que
va acabar amb un animat dinar de germanor celebrat al mateix coto.

CLASSIFICACIÓ
1r. A. MUÑOZ, amb 3.500 punts
2n. J. EDO, amb 3.300 punts
3r. J.N. CASAJUST, amb 2.750 punts
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2020
www.federcat.com

facebook.com/federcatca
twitter.com/federcat
instagram.com/federcatca

Federació Catalana de Caça
Rambla Guipúscoa, 23-25
3r Despatx B i C
08018 Barcelona
Tel. 93 319 10 66
info@federcat.com
www.federcat.com

Territorial de Barcelona
C/ Domènech i Montaner, 20
08205 Sabadell
Tel. 93 268 23 07
info@fedecazabarcelona.com
www.fedecazabarcelona.es

Territorial de Girona
Emili Grahit, 62, entl. 2a
17003 Girona
Tel. 97 220 34 13
info@fedcagir.cat
www.fedcagir.cat

Territorial de Lleida
Ramon Soldevila, 7, Altell
25002 Lleida
Tel. 97 327 93 44
info@fclleida.cat
www.fclleida.cat

Territorial de Tarragona
Compte de Rius, 21, 1 r
43003 Tarragona
Tel. 97 721 27 66
fcct@fcctarragona.cat
www.fcctarragona.cat

Territorial de Terres de l’Ebre
Av. Alcalde Palau, 56, 2n 2a
43870 Amposta
Tel. 97 707 11 85
info@fccterresebre.cat
www.fccterresebre.cat

24 de maig

2 d’agost

8 de novembre

XVI FIRA DEL CAÇADOR
Solsona i Comarca (Lleida)

XX FIRA DE CAÇA DEL PENEDÈS
Guardiola de Fontrubí (Barcelona)

FIRA DE LA PERDIU 2020
Vilanova de Meià (Lleida)

La S.C. Solsona i Comarca és una de les més
antigues de Catalunya i la Fira del Caçador de
Solsona és una gran tradició a la comarca!
No us ho perdeu!

Esperem a tothom al bosc de ‘Cal Maginet’
per gaudir plegats de les diverses activitats
amb la natura i d’un bon esmorzar!

El principal atractiu de la fira és la gran
quantitat i varietat de perdius i d’altres
tipus d’aus que s’hi poden veure i comprar.
També s’hi comercialitzen gran quantitat de
productes artesans i del camp.

Contacte:
Anna Espluga / scesic@hotmail.com
Tel: 616 974 394 / 97 348 38 16
Organitza: S.C. Solsona i Comarca

30 de maig
GIROCAÇA 2020
Santa Cristina d’Aro (Girona)
Veniu a gaudir d’un dia amb família i amics a
la cinquena edició de Girocaça! Activitats per
a tota la família, estands de caça i artesania
i moltes sorpreses. Acosteu-vos al Baix
Empordà i descobriu tot el que Santa Cristina
d’Aro ofereix!
Organitza: R.T. de Girona, S.C. de Santa
Cristina d’Aro i Ajuntament de Santa Cristina
d’Aro

28 de juny
VII FIRA DEL CAÇADOR
Sant Fruitós de Bages (Barcelona)
Exposició/exhibició de gossos, recorregut de
caça, tir amb arc, veda de productes artesanals
i de caça, desfilada canina, proves de treball de
gossos de rescat, exhibició de falconeria i molt
més. No hi falteu!
Contacte:
Cándido Pérez / candidoperez1958@gmail.com
jordicasadogarriga@gmail.com
Tel: 659 206 940
Inscripcions a l’atenció de Rosa: Tel. 660 741
033 659 036 401 o perezrabat@hotmail.com
Organitza: Societat de Caçadors de Sant Fruitós
de Bages

Contacte:
Ajuntament de Guardiola de Fontrubí
Tel: 93 897 92 12

27 de setembre

Contacte:
Mar Eroles / ajuntament@vilanovameia.cat
Tel: 97 341 50 05
facebook.com/firadelaperdiu
www.vilanovameia.cat

XIX FIRA CAÇADOR CIUTAT DE TÀRREGA
MEMORIAL FELIP ROBINAT
Tàrrega (Lleida)

Organitza: Ajuntament de Vilanova de Meià

Gaudiu d’una combinació d’oferta lúdica per
a tota la família i punt de trobada inexcusable
per aficionats a la cinegètica.

22 de novembre

Contacte:
Tel: 97 331 33 81 / www.sctarrega.com
facebook.com/sctarrega
Organitza: S.C. de Tàrrega i Club
Esportiu Felip Robinat

3 i 4 d’octubre
XIII EDICIÓ FIRA DEL CAÇADOR
Masdenverge (Terres de l’Ebre)
Podreu trobar exhibicions de falconeria,
mostra de diferents races de gossos,
gastronomia i comerç. Tot relacionat amb el
món de la caça i el benestar animal. Tot això i
més a la Fira del Caçador de Masdenverge!
Contacte:
Eduard Roldan / eroldan@masdenverge.cat
Tel: 97 771 82 57
facebook.com/firademasdenverge
Organitza: Ajuntament de Masdenverge amb
la col·laboració de la S.C. de Sant Isidre, la
R.T. de Terres de l’Ebre, la FCC i la Diputació
de Tarragona

XXXVI FIRA DEL GOS CAÇADOR
Arbeca (Lleida)
Veniu a Arbeca i gaudireu d’una mostra de
gossos de caça i d’espècies cinegètiques,
de taxidèrmia, d’estands de venda de
complements per a la caça, d’artesania i de
productes locals, i molt més. Us esperem a
tots a una de les Fires de Caça més antigues
de Catalunya!
Contacte:
Xavier Torres / mediambient@arbeca.ddl.net
Telèfon: 97 316 00 08
facebook.com/ajunt.arbeca
instagram.com/ajunt_arbeca
twitter.com/ajunt_arbeca
Organitza: Ajuntament d’Arbeca i S.C. d’Arbeca

Un buen perro de caza es único,
protege a tu compañero:
Seguro de Cazador + Anexo de Perros
S.Cazador · S.Perros · S.Rehalas · S.Juntas Directivas
S.Competiciones y Cacerías · S.Cotos de caza ·

LA COMPAÑÍA

DE LOS CAZADORES

Infórmate en tu federación
o llámanos 915 340 444

